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واژة »انقالب« به تغییر ناگهانی و ریشه  ای اشاره دارد.  زهرا 
وقتی از انقالبف سـخن به میان می آید، ناخودآگاه به شیرازی

دنبـال یک دگرگونی بزرگ هسـتیم؛ ایـن دگرگونی 
می تواند در درون انسـان شـکل گیرد یا محیط پیرامون را تحت الشـعاع 
قرار دهد. »تغییر« جزء جدایی  ناپذیر انقالب است. انسان ها برای اینکه 
بتوانند شـرایط موجود را بهبود بخشـند و مسـیر تعالی خود را با سرعت 
بیشـتری در پیـش گیرند، چشـم به ثمرات انقالب هـا دارند. در دو قرن 
اخیر انقالب های زیادی در سراسـر جهان در کشـورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه رخ داده است که شامل انقالب های اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و انقالب صنعتی است.
هنگامـی کـه فناوری هـای نویـن و شـیوه های جدید به وجـود می آید، 
انقالب ها شکل می گیرند و سپس  باعث تغییرات ریشه  ای در سامانه های 

اقتصادی و ساختارهای اجتماعی می شوند.  
هـر 50 تـا 60 سـال یک بار انقالب های صنعتـی در جهان رخ می دهد و 
بشر تاکنون سه بار شاهد انقالب های بزرگ صنعتی بوده است. سرآغاز 
اولین انقالب صنعتی، اختراع ماشین بخار و ساخت خطوط راه آهن در 
سـال 1784 بود. 86 سـال بعد یعنی در سـال 1870 و با ترویج و توسعة 
الکتریسیته و خطوط سوار کردن ماشینی )مونتاژ(، انقالب صنعتی دوم 
شکل گرفت. انقالب صنعتی سوم در دهة 1960با ظهور عصر دیجیتالی 
و گسترش آن و توسعة نیمه  رساناها، ساخت رایانه ها با پردازندة مرکزی 

)دهة 1960(، رایانه های شخصی )دهه های 1970 و 1980( و اینترنت 
)1990(  آغاز شد. پژوهشگران و محققان از این انقالب به عنوان انقالب 

رایانه  ای یا دیجیتالی نام می برند.
اما این پایان راه صنعتی  تر شدن بشر نبود. با گسترش روزافزون فناوری 
اطالعـات در جهـان، هـر روز شـاهد تحـوالت شـگرف در ایـن صنعت 
هستیم. استفاده از فناوری اطالعات در دنیای امروز، ضامن بقا و تداوم 
فعالیت  هـای هـر کشـور اسـت و بدون بهره  منـدی از آن نـه تنها امکان 
اسـتفاده از روش  هـای نویـن در کشـورها فراهم نمی  شـود،  بلکه امکان 

حضور و رقابت در عرصه بین  الملل را نیز از آنها می گیرد.
مجمـع جهانـی اقتصـاد، بعـد از اختتامیـه گردهمایـی خود در سـال 
2016 در شـهر داووس سـوئیس، بـرای اولیـن بـار تعبیـر انقـالب 
صنعتـی چهـارم را توسـط بنیانگـذار و مدیر ارشـد کنفرانس، کالوس 
شواب )Klaus Schwab(  مطرح کرد. براساس پیش  بینی کارشناسان؛ 
این انقالب از سال 2015 آغاز شده و در سال 2030 به نقطه اوج خود 
خواهد رسید و از آنجا که سرعت این انقالب بسیار بیشتر از انقالب  های 
پیشـین صنعتی اسـت، رهبری جهان در آینده متعلق به کشـورهایی 
اسـت کـه بتواننـد از ظرفیت ها و فرصت های پیش  آمده به واسـطه این 
انقـالب، نهایـت بهـره را ببرنـد. بسـیاری معتقدند که انقـالب صنعتی 
چهارم، ادامه انقالب صنعتی سوم است ولی عده ای هم با توجه به ابعاد 
بسیار پیچیده انقالب صنعتی چهارم، بر این عقیده پافشاری می کنند 

جهان همراه انقالب صنعتی چهارم 

یادداشت
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کـه این انقالب اثرات بسـیار پیچیده  تری نسـبت بـه انقالب صنعتی 
سوم به دنبال خواهد داشت. در انقالب صنعتی چهارم، فناوری های 
مختلفـی در حوزه هایی ماننـد رباتیک، بالک چین و نانو تکنولوژی 
بـه وقوع خواهد پیوسـت. همچنین جهان شـاهد تحوالت بسـیاری 
در صنایع مختلف خصوصاً صنایع غذایی، ارتباطاتی، خودروسـازی، 
آموزش و ... خواهد بود و دسـتگاه ها و ماشـین آالت بیش از گذشته از 
هوش مصنوعی اسـتفاده خواهند کرد. در این انقالب رشد اقتصادی  
جهان که از سـال 1960 تا سـال 2014 با کاهش ارزش خود روبه رو  
بود، دچار تحول چشمگیر و غیرقابل باور خواهد شد. در حال حاضر 
در کارخانه هـا فقـط 8درصد کارها به صورت خودکار انجام می شـود 
ولـی ایـن عدد در سـال 2025 به 25درصد خواهد رسـید که همین 

عامل باعث رشد 20درصدی بهره  وری خواهد شد.    
کالوس شواب معتقد است انقالب صنعتی چهارم با انقالب  های پیش 

از خود در سه مورد زیر به صورت ویژه متمایز است:
1- شتاب

2-  وسعت و عمق 
3- اثرات سیستمی

او معتقـد اسـت برخـالف انقالب  هـای صنعتی قبلی، 
انقـالب صنعتـی چهارم ماحصـل یک دنیای 

چندبعـدی و به  هـم  پیوسـته اسـت 
کـه مـا در آن زندگـی می  کنیـم. 

سـرعت تغییـر در ایـن انقالب 
بـا نمونه هـای قبلی خـود به 

هیـچ عنوان قابل مقایسـه 
نیسـت. او وسـعت و عمق 
ایـن انقـالب را بی  سـابقه 
عنـوان می کند به طوری 
که فناوری های مختلفی 

در حال شـکل  گیری اسـت که باعث تغییرات گسـترده ای در اقتصاد، 
کسب  وکار، جامعه و افراد شده است. شواب با اشاره به تحول سیستم ها 
در سـازمان  ها، شـرکت  ها، صنایع و جامعه در هر کشـور، معتقد است 

این اثرات در تمامی کشورها ملموس و قابل اندازه  گیری است. 
در چهارمیـن انقـالب صنعتـی، تحقـق ارتباطات دیجیتالی توسـط 
فناوری های نرم  افزاری باعث بروز تغییرات اساسـی در جوامع بشـری 

می شود.
 ابعاد این تأثیرات و سـرعت بروز این تحوالت، باعث می شـود تحول 
پیش رو در مقایسه با  سایر انقالب های صنعتی روندی کاماًل متفاوت 
و متمایـز را دنبـال کند. ارزهـای دیجیتال، بالک چیـن، بیت کوین، 
اقتصـاد دیجیتال، اینترنت اشـیاء، اسـتارت آپ، دولـت الکترونیک، 
دولـت همـراه و... اصطالحاتـی اسـت که به  زودی عالوه بـر پرکاربرد 
شـدن در جهان و کشـور ما، تغییرات زیادی  هم در سـبک زندگی، 
فرهنگ، نوع برخورد و تعامل بین انسـان ها به وجود خواهد آورد که 

شاید برای بسیاری از ما غیر قابل تصور باشد.
نتایج تحقیقات متعدد  نشـان می دهد  که در سـال های آغازین دهه 

بعد، شاهد بروز تحوالت بزرگی در جهان  خواهیم بود . 
در انقـالب صنعتـی چهارم کلیت کشـورها، بخش های 
اقتصـادی و آحـاد مـردم تحـت تأثیـر قـرار 
می گیرنـد و بـه همیـن دلیل بایـد برای 
همراهـی با این عصـر، انرژی و توان 
بیشـتری را معطـوف جامعـه، 
سیاسـت و مرزهـای صنعتـی 
کنیـم تـا بـا گـذر از ایـن 
دوره، بتوانیم شـاهد رشـد 
و شـکوفایی بخش هـای 
مختلـف در داخل کشـور 

باشیم. 

یادداشت



8

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

1 شمــــاره 
آبــان  1397

فنـاوری اطالعات و ارتباطات  حمید رضا 
)ICT( در یـک دسـته بندی اسفندياری

بخـش  دو  شـامل  ابتدایـی 
ارتباطات)C( و فناوری اطالعات)IT( می باشد. 
تکنولوژی های ارتباطی وظیفه برقراری اتصال 
را برعهـده دارنـد و تکنولوژی هـای فنـاوری 
اطالعـات وظیفـه ارائه انواع خدمـات و برطرف 
نمـودن نیازمندی هـای مصرف کننـدگان را 

برعهده دارند.
تکنولوژی هـای ارتباطی را می توان در دو دسـته 
 )Fixed(ارتباطات زمینی شـامل ارتباطات ثابت
ارتباطـات  و   )Mobile(موبایـل ارتباطـات  و 

ماهواره ای)Satellite( دسته بندی نمود.
مقایسـه سـطح پوشـش انـواع تکنولوژی های 
ارتباطی را می توان براسـاس شـکل زیر نشـان 
داد. که سـطح پوشـش و گسـتردگی ارتباطات 
ماهـواره ای بویـژه در مـورد ارتباطـات راه دور 

بسیار کامل تر از ارتباطات زمینی می باشد.

g  قابلیت ها و کاربردهای 
خدمات ارتباطات ماهواره ای:

)Broadcast( 1- قابلیت پخش سراسری

در حدود 80 درصد درآمد صنعت ماهواره در اروپا 
 )SDTV(و امریکا مربوط به تلویزیون ماهواره ای
می باشـد. رتبـه دوم درآمـد در صنعت خدمات 
ماهـواره ای مربوط بـه سـرویس های ماهواری  
ثابـت  بـا حـدود 9درصـد و مابقـی بـه سـایر 

سرویس های ماهواره ای می باشد.
2- سطح پوشش و باندوسیع 

(Broadband)
 گرچه در حال حاضر بیشترین خدمات اینترنت 

بویـژه بـرای مصـرف کننـدگان خـرد)B2C( از 
طریـق تکنولوژی های زمینـی صورت می گیرد.

ولـی تکنولوژی هـای ماهـواره ای بـه سـرعت با 
ارائه تکنولوژی باند وسـیع بویـژه در مناطق دور 
افتاده امکان پذیر می سازد. تکنولوژی های جدید 
ماهواره مانند باندKA  خدمات بسـیار سریع تری 
تـا 20Mbs نسـبت بـه تکنولـوژی بانـد وسـیع 
DSL ارائـه می دهد.ماهواره هـا می توانندپهنای 
باندباالیـی را در شـبکه های  هایبریـدی فراهـم 

دور نمای توسعه
 سرویس های ارتباطات ماهواره ای

یادداشت
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کنند. تکنولوژی های زمینی امکان ارائه خدمات 
بـا پهنـای بانـد محـدود وبا تاخیـر کـم را فراهم 
می آوردنـد و ماهواره هـا گزینـه مناسـبی بـرای 

پخش ویدئوها با پهنای باند وسیع هستند.
3- خدمات ارتباطی  

درسطح آب ها و آسمان ها
خدمـات ارتباطـی در اقیانوس هـا، دریاهـا، 
مناطق دور از دسـترس )کوهسـتانی یا بیابانی 
کـه تکنولـوژی هـای زمینـی غیراقتصـادی 
می باشـند( و همچنیـن در آسـمان و ارتفاعات  
امکان ارائه خدمات با پوشـش وسـیع با قابلیت 
اطمینـان باال)بانـد L( و پهنـای باند زیـاد )باند 

KA,KU(  فراهم می آورد.
4- امکان اتصال نقاط دور افتاده 

قابلیت اتصال نقاط دور از دسـترس بدون توجه 

بـه وابسـتگی زمینـی بین نقـاط و همچنین در 
نظـر گرفتـن شـاخص های اقتصـادی ایجـاد 
اتصال صرفا از طریق سـرویس های باند وسـیع 

ماهواره ای و نه زمینی امکان پذیر می باشد.
5- سنجش از راه دور و

(M2M)ارتباطات ماشین به ماشین 
توسعه سرویس های اینترنت اشیاء)IOT( و نیاز 
به ارتباطات هوشمند ماشین به ماشین ظرفیت 
مناسـبی برای توسعه سرویس های ماهواره ای 
نموده اسـت. کنترل هوشمند جنگل ها، کنترل 
هوشمند پل ها در مناطق روستایی، سنجش از 
راه دور کنترل هـای هوشـمند آب، برق و گاز به 
راحتی توسـط سرویس باند وسـیع ماهواره ای 

امکان پذیر می باشد.
6- سیستم های حمل و نقل

توسـعه سیستم های حمل و نقل زمینی، ریلی، 
دریایـی و هوایـی و امـکان ردگیـری و کنتـرل 
انواعـی از حـرکات و همچنیـن امـکان انتقـال 
بیـن داده و صـوت بین وسـایل نقلیـه متحرک 
بـا قابلیـت اطمینان باال و بـدون قطعی خدمات  

ماهواره ای امکان پذیر می باشد.
7- خدمات مديريت بحران و سوانح

بـا بـروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی بسـیاری 
از زیر سـاخت های زمینـی از بین خواهند رفت 
یا سـرویس دهی آنها برای مدتی مختل خواهد 
شـد. در این وضعیت سـرویس های ماهواره ای 
بـدون توجه به اتفاقات زمینی قادر خواهند بود 
انواعـی از خدمـات ارتباطی داده و صوت را ارائه 

دهند.
8- مشاهدات و مطالعات زمینی 

ماهواره هـا بهتریـن گزینـه  بـرای مطالعـات 
زمین شناسـی در سـطح وسـیع مانند تغییرات 
آب و هوایـی، طوفان هـا، مدیریـت بیابـان هـا، 
جنگل ها، بحران های زیسـت محیطی، بررسی 

عوارض زمینی و... می باشد.
9- کاربردهای نظامی

ارتباطـات پایـه بسـیاری از فعالیت های نظامی 
می باشد. که ارتباطات ماهواری جهت مدیریت 
عملیـات نظامی و ارتباط بین یگان های نظامی 
و اتـاق عملیـات کاربرد فراوانی دارند. همچنین 
کنتـرل بسـیاری از تجهیـزات نظامـی ماننـد 
پهبادهـا  از طریـق ارتباطات ماهواره ای صورت 

خواهد گرفت.

یادداشت
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 نمایشــــگاه جیتکس دبی، 
بزرگ تریــــن و معتبرترین مجید باغبان

اطالعات  فناوری  نمایشگاه 
در منطقه خاورمیانه است که هرساله در فصل 
پاییز برگزار می شود و متخصصان این حوزه را 
دور هم جمع می کند. سی وهشتمین هفته 
تکنولوژی جیتکس 14 الی 18 اکتبر 2018 
)22الی 26 مهر 97( در مرکز تجارت جهانی 

دبی برگزار شد.
جیتکـس دبـی  معتبرتریـن نمایشـگاه منطقه 
در زمینـه تکنولوژی و فناوری اطالعات اسـت و 
جدیدتریـن نوآوری هـا و تکنولوژی هـا در حوزه 
فنـاوری در آن بـه نمایش گذاشـته می شـود. به 
واسطه وسعت و گسـتردگی موضوعات فناوری 
اطالعـات ارائه شـده )حـدود 20 بخش مختلف 
کـه در بیش از 10 صنعـت کاربرد دارد( و حضور 
غرفـه داران و بازدیدکننده هـای بسـیار زیـاد از 
اقصـی نقـاط جهـان، تقریباً همه مدیران ارشـد 
شرکت های معروف دنیا و متخصصان این صنعت 
در این رویداد بینظیر شـرکت می کنند. عالوه بر 
آشـنایی بـا جدیدتریـن تکنولوژی هـای حـوزه 
فنـاوری، هفته تکنولوژی جیتکس فرصتی ویژه 
و بسـیار مناسـب برای آشـنایی و ایجاد ارتباط با 
تولیدکنندگان، خرید، سفارش و اخذ نمایندگی 

محصوالت است.
ایـن رویداد از سـال 1981 با عنوان GITE در یک 
سالن در مرکز تجارت جهانی دبی آغاز شد. با شروع 
 X حـرف( GITEX ،1988 در سـال Macworld
بعدها به آن اضافه شـد( به دو سـالن نمایشـگاهی 
گسـترش یافـت و بعـد از چند سـال، اکنون همه 
مرکز تجارت جهانی دبی را اشـغال کرده اسـت که 
شامل 10 سالن نمایشگاهی و میلیون ها مترمربع 

فضای نمایشگاهی می شود. 

g در جیتکس های قبل چه گذشت
در جیتکس 2009 بیش از 150هزار  بازدیدکننده 
از 121 کشـور جهـان حضـور داشـتند. در سـال 
2012، 60درصد شـرکت کنندگان از خاورمیانه، 
19درصد از آفریقا، 13درصد از آمریکا، 4درصد از 
شـرق و جنوب آسـیا و 4درصد شـرکت  کنندگان 
از اروپـا حضـور یافتند که 24درصـد افزایش را در 
شـرکت کنندگان آفریقایی نسـبت به سال قبل از 

آن نشان می دهد. 
جیتکـس 2016 کـه سی وششـمین رویـداد 
جیتکس بود، با تمرکز بر تکنولوژی های پیشرفته، 
رباتیک و هواپیماهای بدون سرنشـین برگزار شد. 
در این سـال شرکت های IT خاورمیانه تا 212/9 
میلیارد دالر در نمایشـگاه هزینه کردند که رشـد 

37درصـدی را نسـبت بـه سـال گذشـته نشـان 
می دهد. 

در جیتکس 2017 بالغ بر 4700 غرفه دار از حدود 
100 کشور دنیا آخرین خدمات و محصوالت خود 
را بـه معرض نمایش گذاشـتند. بیش از 100هزار 
نفر از 140 کشـور دنیا از این رویداد بزرگ بازدید 
کردنـد و بیـش از 6200 مالقات بین شـرکت ها و 
بازدیدکننـدگان صـورت گرفـت و 80درصـد از 
شـرکت ها توانسـتند بیش از دو قـرارداد کاری در 

جیتکس منعقد کنند. 

g 2018 جیتکس
در ایـن رویـداد بـزرگ 24 منطقـه نمایشـگاهی 
اختصاصی شامل هوش مصنوعی، خانه هوشمند، 
محل کار هوشـمند، آینده حمل ونقل، بالک چین 
و... وجود داشـت و شـرکت های غرفـه دار آخرین 
دسـتاوردهای تکنولوژی IT خود را در حوزه های 

مختلف زیر به نمایش گذاشتند. 
 تکنولـوژی آینده )هوش مصنوعی، بالک چین، 
پرینتر سه بعدی، صنایع رباتیک، پهبادها، واقعیت 

مجازی(
بـرای مصرف کننـدگان )خانـه   تکنولـوژی  
هوشمند، محل کار هوشمند، کامپیوتر/ سخت افزار 
و نرم افزار موبایل، عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، 

رویداد ماه

 Gitex 2018
تکنولوژی رویداد   بزرگترین 
 کشورهـای آسیـای جنوبـی
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رویداد ماه

اکسسوری های سالمت و تناسب اندام(
 شبکه و امنیت شبکه )حریم و امنیت سایبری، 

زیرساخت و امنیت شبکه(
 سایر تکنولوژی ها )آینده حمل ونقل، شهرهای 
 ،)Cloud( ابـری  فضـای  جهانـی،  هوشـمند 
سنسورها و اینترنت اشیاء، آنالیز داده های بزرگ، 

نرم افزارهای سازمان ها، مراکز داده و...(

g مکانی برای  XLab 
 به اشتراک گذاری تجربیات

بحـث و تبـادل نظـر و ارائه دمـو از قابلیت هایی که 
 IT شـرکت ها توانسته اند توسـط تکنولوژی های
بـه صنایـع کلیدی از جمله توریسـم، حمل ونقل، 
مشـاور امالک و سیسـتم آموزشـی بیافزایند، در 

XLab ها انجام می شود. 

g  پیشرفت های مرز Tech Talks
دانشی

در ایـن نشسـت ها آخریـن دسـتاوردهای مـرز 
دانشـی و پیشرفت های شرکت ها مطرح می شود. 
»داده هـا، نفـت جدید هسـتند«. سـاختمان ها و 
شهرهای بالک چین، شبکه های اقتصادی امن و...

g Student Lab Competition

نسـل بعـد تکنولوژی به دسـت کسـانی سـاخته 
خواهد شـد که خالق ترین ذهن ها را دارند. در این 
بخش مسـابقاتی برای دانش آموزان و دانشجویان 

فعال در حوزه  IT برگزار می شود. 

g خدمات و محصوالت شاخص 
 در جیتکس 2018

بـرای خیلـی از مـا صحبـت کـردن، اولیـن راهی 
اسـت که به کمک آن از افکار و احساسـات مان در 
بین دوسـتان و خانواده پرده برمی داریم. شـرکت 
Gartner پیش بینـی کـرده اسـت کـه تـا سـال 
2020 نزدیک به 4میلیارد مشاور صوتی دیجیتال 
در دنیـا وجـود خواهد داشـت و همیـن موضوع به 
تنهایـی نشـان می دهد که ما ترجیـح می دهیم با 
کسب وکارها هم به جای نوشتن، به صورت کالمی 

و باصدا ارتباط برقرار کنیم. 
سازمان هایی که به این موضوع آگاه شده و به دنبال 
گسـترش تکنولوژی های مبتنی بر کالم هستند، 
می توانند انتظار بیشـتری از وفاداری مشـتریان و 
 Avaya رضایت خاطر آنان داشـته باشند. شرکت
فعال در زمینه هوش مصنوعی از پلتفرمی رونمایی 
کرد که سیسـتم با شـنیدن صدای مشـتری قادر 
به تشـخیص احسـاس غالب در صدای او )خشـم، 

رضایت، ترس و...( اسـت. Avaya امیدوار اسـت با 
بهبود و گسترش این تکنولوژی، در آینده نزدیک 
بتوانـد گسـتره خدمات تلفنـی و مبتنی بر کالم را 

افزایش دهد.
در جیتکـس 2018 پلیـس دبـی بـرای اولیـن بار 
مرکز امنیت پلیس سیار خود را که در سال 2020 
روانه خیابان ها می شود، معرفی کرد. در این پایگاه 
کوچـک پلیـس از آخرین فناوری ژاپنی اسـتفاده 
شده است. در آینده مردم می توانند خدمات مورد 
نیـاز خـود از پلیس را از طریـق این کابین ها که در 
مناطق مختلف شـهر قرار داده می شـود، دریافت 

کنند. 
LG هم امسال از نمایشگرهای فوق نازک و شفاف 
خـود رونمایی کرد؛ نمایشـگرهایی کـه هم مانند 
شیشه، نور و تصویر پشت را از خود عبور می دهند 
و هـم تصویـری که روی آن پخش می شـود، از دو 

طرف قابل تماشاست. 
TEXEL نیـز از سـریع ترین اسـکنر سـه بعدی بـا 
قابلیـت اندازه گیـری ابعـاد بـدن انسـان رونمایی 
کرد. این اسکنر ابعاد بدن انسان را به طور خودکار 
اندازه گیـری کـرده،  انیمیشـن مـدل سـه بعدی 
فـرد را بـه سـرعت سـاخته و مدل را بـرای پرینت 
سـه بعدی آمـاده می کند. همچنیـن در دو دقیقه 
می تواند تصویر سـه بعدی را به اسـمارت فون شما 
ارسـال کند. جمع شـدن و حمل ونقل آسان نیز از 

ویژگی های این اسکنر سه بعدی است. 

g  بزرگ ترين رويداد استارت آپی
منطقه

یکـی از بخش هـای مهـم و اصلـی هرسـاله 
جیتکـس، GITEX Future Stars اسـت کـه 
در آن اسـتارت آپ ها بـه معرفـی محصـوالت 
و خدمـات خـود می پردازنـد. رویـداد GFS از 
طرفـی فرصتی بی نظیر برای شـرکت های نوپا و 
استارت آپ هاست چرا که می توانند توانایی های 
خـود را بـه سـرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان 
شـرکت های بزرگ نشـان دهند و از طرف دیگر 

فرصتی بی نظیر برای سـرمایه گذاران اسـت چرا 
کـه اطالع از  فضای اسـتارت آپی دنیـا و ابداعات 
و نوآوری هـای امروز برای تضمین موفقیت فردا 
ضـروری اسـت. بـه دلیـل همیـن ویژگی هـای 
منحصربه فـرد در سـال 2017، از 140 کشـور 
دنیـا 44درصـد از بازدیدکنندگان ایـن رویداد، 
در سـطح مدیـران و تصمیم گیرنـدگان ارشـد 
بازدیدکننـدگان،  40درصـد  و  شـرکت ها 
خریداران و اسـتفاده کنندگان نهایی محصوالت 
و خدمات ارائه شده بود. بیش از 350 استارت آپ  

نیز در این رویداد خود را معرفی کردند.
در GTS امسـال جایـزه بهتریـن نـوآوری به مبلغ 
100هـزار دالر بـه اسـتارت آپ  Spike بـه خاطـر 
اپلیکیشـن Spike Diabetes Assistant رسید؛ 
اپلیکیشـینی که با آن یک بیمـار دیابتی می تواند 
وضعیت سالمتی خود را در طول روز به طور مداوم 
کنترل کند. به غیر از Spike، 8  اسـتارت آپ  دیگر 
موفـق شـدند در زمینه های بهترین اسـتارت آپ  
GCC، اسـتارت آپ  با مدیریت خانم، اسـتارت آپ  
جوانـان، بهترین تأثیر اجتماعی، هوش مصنوعی، 
اسـتارت آپ  بین المللـی و بهتریـن رشـد از میان 

بیش از 800 شـرکت کننده برگزیده شده و جایزه 
10هزار دالری دریافت کنند. 

در کنـار تمـام دوره هـا و برنامه هایـی کـه در 
GTS امسـال توسـط غول هـای تکنولـوژی دنیا 
مثـل مایکروسـافت و گـوگل برگـزار شـد، یکی 
از برنامه هـای جـذاب، کارگاه آموزشـی بـود که 
 Dtec و Startupbootcamp توسط دو شرکت
برگـزار شـد. اسـتارت آپ  های شـرکت کننده در 
این کارگاه توانسـتند هرکدام به مدت 30 دقیقه 
بـا کارشناسـان صنایـع کلیـدی از شـرکت های 
 Intel، DSOA  Volkswagen بزرگـی چـون
ME، UAE Exchange و اتاق صنعت و بازرگانی 
دبـی، درخصـوص کسـب وکار خـود، روش های 
جـذب سـرمایه و... دیـدار و گفت وگـوی رودررو 

داشته باشند. 

بـر  بالـغ   Gitex 2017 در 
4700غرفه دار از 100 کشـور دنیا 
حضور داشـتند. از اين نمايشگاه 
100هـزار نفـر از 140کشـور دنیا 

بازديد کردند
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افزایش رضایت مشتری 
ازطریق بکارگیری  سیستم نوین پاسخگویی

زهرا  همه مردم به دنبال راهکاری برای افزايش سرمايه خود 
هســتند و شايد اين سؤال همیشــگی آنها باشد که شیرازی

چگونه می  توان مبلغ موجودی حساب را بدون ورود به 
کسب  وکار جديد بیشتر کرد. به هر حال چه آنها که سری در بازار اقتصادی 
کشــور دارند و چه آنها که در اين حوزه کم اطالع يا بی  اطالع هستند، به 
فعل و انفعاالت مثبت مالی در زندگی  خود تمايل دارند. يکی از بازار های 
جذاب، صنعت بورس است؛ صنعتی که سرمايه  گذاران با به دست آوردن 
اخبار مختلف شــرکت ها اقدام به خريد سهام های آنها می کنند تا عالوه 
بر رونق کسب وکار شرکت، خود نیز سهمی در بازدهی سود عملیاتی آن 

شرکت داشته باشند.
 از زمان های نه چندان دور مشــارکت مردم در بازار سرمايه رونق گرفت 
و هر فردی با هر میزان ســرمايه و بدون محدوديت خاص، اندوخته خود 
را وارد بازار بورس کرد. بازار بورس هم همانند هر نوع ســرمايه گذاری، 
معادالت، فهم و دانش خود را دارد که ممکن اســت همه با آن آشــنايی 
کامل نداشــته باشند. سرمايه  گذاران در بورس می توانند با کسب اخبار 
و اطالعات مختلف، آســان و مطمئن اقدام به خريد و فروش ســهم های 
مختلف بازار ســرمايه کنند. هر چقدر دانش و تجربه  افراد در اين بازار 
بیشتر باشد، متناسب با آن دانش می توان سود را زياد و ضرر را در طول 

يک سال مالی کاهش داد. 

برای حضور در اين بازار، شرکت هايی با عنوان کارگزاری در کشور فعالیت 
می کنند که خدمات متعددی به متقاضیان ارائه می کنند. اين شــرکت ها 
با مجموعه ای از کارشناسان خبره می توانند بدون نیاز به دانش تخصصی 
حــوزه بورس و با صرف کمترين زمان ممکن، متقاضیان را متناســب با 
نیازها و اهداف شــخصی، راهنمای خوبی برای ســرمايه  گذاری باشند و 

ريسک  پذيری ورود سرمايه در بازار پرنوسان بورس را کاهش دهند. 
شــرکت کارگزاری مفید اولین نهاد مالی خصوصی است که مجوز گروه 
خدمات مالی در بازار ســرمايه را دريافت کرده اســت و با برخورداری از 
نیم میلیون مشــتری، به خانواده قدرتمندی در اين بازار تبديل شــده 
و پیشــنهادهای ويژه ای برای ســرمايه  گذاری با بهره مندی از بهترين 
ســامانه های معامالت آنالين و پرسودترين صندوق های سرمايه گذاری 

کشور در اختیار مشتريانش قرار می دهد.
شرکت کارگزاری مفید با برخورداری از بهترين و سريع ترين کانال ارتباطی 
ســعی داشته با نگاه مشتری مداری در کوتاه ترين زمان ممکن پاسخگوی 
سؤاالت مشتريان خود باشد و با اعتقاد به اصل پاسخگو بودن، از به روزترين 

تکنولوژی ها برای توسعه سیستم پاسخگويی استفاده کرده است.
برای آشــنايی بیشــتر با تکنولوژی جديد پروژه  مرکز تماس  شرکت، 
گفت وگويی با رامین حیدری کارشــناس ارشد بخش زيرساخت شرکت 

کارگزاري مفیدانجام داده ايم که در ادامه می خوانید.

گفت وگوی ویژه
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مطمئنًا پاسخگويی به تقريبًا نیم  �
نیست.  ساده ای  کار  مشتری  میلیون 
با  مفید  کارگزاری  شرکت  ارتباط 

مشتريانش از چه طرقی است؟ 
پاسـخگوی  خـط   120 حاضـر  حـال  در 
مشـتریان است و سیستم جدید مرکز تماس 
)Call Center( از امکانـات بـه روز و راحتی 
برخوردار اسـت که در ادامه قابلیت های آن را 
تشـریح می کنم. در ابتدا از بسـتر سنتی برای 
پاسـخگویی به مشتریان اسـتفاده می کردیم 
امـا چـون در بخش مرکز تماس سـناریوهای 

مختلفـی طراحـی و آیتم های خیلی 
خاصـی مدنظـر مدیران شـرکت 
بـود کـه نمی توانسـتیم آنهـا را 
با سیسـتم سـنتی پیاده سـازی 

کنیـم و موجب مشـکل در خطوط 
ارتباطی می شـد، در نهایت تصمیم 

گرفته شد راهکارهای مبتنی 
بر بورد سوئیچ در نظر گرفته 
شـود. تحقیقـات متعـددی 

در ایـن زمینـه انجـام شـد و با 
شرکت های مختلفی وارد مذاکره 
شـدیم و درنهایـت بـا شـرکت

آلیا سـیس ارتباط به عنـوان ارائه دهنده 
راهکارهـای سیسـکو و بـا توجـه بـه 

نیاز هایمـان بـه توافـق رسـیدیم. چـون 
سیسـتم مبتنـی بـر IP طراحی شـده بود، ما 
اختیـار عمـل بیشـتری برای ارتقا داشـتیم و 
سـعی کردیم سیستم پاسخگویی را گسترش 
دهیـم.  در واقـع در ایـن سیسـتم بـه راحتی 
می تـوان بـا CRM ارتباط برقـرار کرد. البته 
بـا توجه بـه گزارش گیری دقیقی که داشـت، 
ضعف هـا به راحتی شناسـایی می شـد و همه 
این موارد دسـت به دسـت هم داد که بر روی 
همین سیسـتم ادامه دهیم و برنامه را قوی تر 
کنیـم و مطمئنـاً پروژه هایـی کـه طراحـی 
می شـود، در راسـتای بهسـازی و ارتقـای 

سیستم پاسخگویی به مشتریان است.
از  � جديد  تماس  مرکز  طراحی 

برای  ويژگی هايی  و  قابلیت ها  چه 
پاسخگويی سريع برخوردار است؟

کل پروسـه طراحی مرکـز تماس جدید جدید 
امکانـات راحت تـری بـرای همـکاران فراهـم 
می کند، یکی از ویژگی های آن مشاهده سابقه 
تماس اسـت و اگر در مورد قبلی مشکلی ایجاد 
شـده باشـد، بررسی و سـپس به مشتری پاسخ 
داده می شـود. این پروژه که مبتنی بر سیسـکو 

است، به گونه ای عمل می کند که وقتی تماس 
وارد مرکـز تماس شـرکت می شـود، به صورت 
تفکیک شـده مشخص می شـود که این تماس 
از کجـا وارد سیسـتم شـده و نـوع درخواسـت 
مشـتری تقسـیم بندی و سـپس براسـاس نوع 
مشـکل، میـان کارشناسـان شـرکت توزیـع 
می شـود. این دسـته بندی موجب پاسخگویی 

سریع می شود.
در واقـع کمکـی کـه ارتباطـات یکپارچـه 
مـا  بـه   )Unified Communications(
و  اسـت    Jabber اپلیکیشـن  می کنـد 
Chat ای کـه نماینـدگان بیـن اپلیکیشـن 
بـا یکدیگـر انجـام می دهنـد، در صورتـی کـه 
مشـکلی ایجاد شـود، مشتری را پشت خط نگه 
داشـته و سؤال را می پرسـند. در حقیقت بحث

کـه   Unified Communication
سیسـکو به ما داده، کمک می کند که سـریع تر 
پاسـخگوی مشـتری باشـیم و بـر اسـاس آن 
مشتری های VIP و عادی شناسایی و تفکیک 
می شوند که به ما  در ارائه خدمات خیلی کمک 

می کند.
سـرویس هایی که از شرکت آلیا سیس ارتباط 
به عنوان مجری در این زمینه گرفتیم، بیشـتر 
در خصوص اسـکریپت ها بود و مدیران شرکت 
درخواسـت هایی در زمینـه اطالعـات تمـاس 
داشـتند چراکه اطالعـات تماس هایی که وارد 
می شـود، برای ما مهم اسـت از جمله زمان 
ورود، زمـان پاسـخگویی و تماس های 
بی پاسـخ. بـه عنوان مثال اگر تماسـی 
بی پاسـخ مانده اسـت، این تماس بین 
چنـد کاربر چرخیده اسـت و تبدیل 
بـه تماس ازدسـت رفته شـده و یا 
اگر درسـت مدیریت شده، مشکل 
تمـاس چـه بـوده اسـت و در انتها 
رکورد ایـن تماس به صورت فایل 

در CRM ضبط می شود.
البتـه ایـن فرآینـد خیلی راحـت به نظر 
می رسـد اما کدها در اپلیکیشـن بین CRM و 
اسـکریپت در سیسکو جابه جا می شود و دارای 
فرآینـد خیلی پیچیده ای اسـت و پیاده سـازی 
 CRM .آن تقریبـاً 6 مـاه زمـان بـرده اسـت
کمـک می کند که بدانیم چقدر مشـکل داریم 
و مشـکالت در چه زمینه ای بیشـتر اسـت و اگر 
مشـتری بیـش از حد در صف مانـده، به صورت 
جداگانه تماس گرفته شـود و مشـکل وی حل 
شـود. در واقع این پروژه به بحث توسـعه بازار و 
مشـتری مداری کمک کرده اسـت. البته نقطه 
ضعف هایی هم وجود دارد که از آنجا که سیستم 
بر روی بسـتر اپلیکیشـن و سرور قرار می گیرد، 
کامـاًل طبیعـی اسـت و اگـر تحـت هر شـرایط 
سـرورها با مشـکل مواجه شود، کاًل تماس های 
ورودی قطع می شـود، هرچند سـعی شـده که 
همه موارد رعایت شود که این اتفاق رخ ندهد.

تماس  � تعداد  چه  روزانه  معموالً 
داريد و آيا با اين تکنولوژی توانسته ايد 
در زمینه پاسخگويی موفق عمل کنید؟

بـا توجـه به بـازار بورس، ورودی هـای تماس 
ما متفاوت اسـت و این تماس ها بیشـتر برای 
رفع مشـکالت مشتری هاسـت. حدود 5 هزار 
تمـاس در روز داشـته ایم که بـه 3هزار تماس 
توان پاسخگویی وجود دارد البته سعی داریم 

که میزان پاسخگویی را افزایش دهیم.

گفت وگوی ویژه

برخوردار اسـت که در ادامه قابلیت های آن را 
تشـریح می کنم. در ابتدا از بسـتر سنتی برای 
پاسـخگویی به مشتریان اسـتفاده می کردیم 
امـا چـون در بخش مرکز تماس سـناریوهای 

مختلفـی طراحـی و آیتم های خیلی 
خاصـی مدنظـر مدیران شـرکت 
بـود کـه نمی توانسـتیم آنهـا را 
با سیسـتم سـنتی پیاده سـازی 

کنیـم و موجب مشـکل در خطوط 
ارتباطی می شـد، در نهایت تصمیم 

گرفته شد راهکارهای مبتنی 
بر بورد سوئیچ در نظر گرفته 
شـود. تحقیقـات متعـددی 

در ایـن زمینـه انجـام شـد و با 
شرکت های مختلفی وارد مذاکره 
شـدیم و درنهایـت بـا شـرکت

آلیا سـیس ارتباط به عنـوان ارائه دهنده 
راهکارهـای سیسـکو و بـا توجـه بـه 

نیاز هایمـان بـه توافـق رسـیدیم. چـون 

به عنوان مجری در این زمینه گرفتیم، بیشـتر 
در خصوص اسـکریپت ها بود و مدیران شرکت 
درخواسـت هایی در زمینـه اطالعـات تمـاس 
داشـتند چراکه اطالعـات تماس هایی که وارد 
می شـود، برای ما مهم اسـت از جمله زمان 
ورود، زمـان پاسـخگویی و تماس های 
بی پاسـخ. بـه عنوان مثال اگر تماسـی 
بی پاسـخ مانده اسـت، این تماس بین 
چنـد کاربر چرخیده اسـت و تبدیل 
بـه تماس ازدسـت رفته شـده و یا 
اگر درسـت مدیریت شده، مشکل 
تمـاس چـه بـوده اسـت و در انتها 
رکورد ایـن تماس به صورت فایل 

RM درRM درRM
البتـه ایـن فرآینـد خیلی راحـت به نظر 

می رسـد اما کدها در اپلیکیشـن بین 
اسـکریپت در سیسکو جابه جا می شود و دارای 
فرآینـد خیلی پیچیده ای اسـت و پیاده سـازی 

6آن تقریبـاً 6آن تقریبـاً 6 مـاه زمـان بـرده اسـت. 

مـا سـناريو های متعـددی را از  
Call Center  مطالبه می کرديم 
تـا بتوانیم بهتريـن خدمات را به 
مشـتريان و مديران شرکت ارائه 
کنیم. پس از بررسـی های فروان 
و مذاکره با شـرکت های کوناگون 
تصمیـم گرفتیـم با شـرکت آلیا 
سـیس ارتباط به عنوان نماينده 

برند سیسکو به تفاهم برسیم
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مجید هدايتی توسـعه فضـای ارتباطـی 
دیجیتال در تمامی سطوح و 
ابعـاد زندگی، بـه ناچار بسـیاری از فرآیندهای 
کاری را بـا روند پرشـتاب خود همراه سـاخته و 
بسـیاری از مفاهیـم و فعالیت هـای جدیـد بـر 

سیطره ابزارهای نوین را پدید آورده است.
مـاده خـام شـکل گیری و پیدایـش اغلـب ایـن 
واحدهای نوظهور نیز »دیتا« اسـت یا به عبارتی 
می توان »داده« را شـریان حیاتی رشد و توسعه 
آنها دانسـت؛ اما با این تفاوت که تا چندی پیش 
»اطالعـات« حاصـل از جمع آوری و اسـتخراج 
الگوی موجود در داده ها، ارزشمند بود اما اکنون 
جمـع آوری حجم گسـترده داده هـا که در دایره 
مفهوم »بیگ دیتا« می گنجد، ارزشـمندتر شده 

است. 
پیدایـش روزافـزون پلت فرم هـای نرم افزاری- 
شـبکه ای و کسـب وکارهای مبتنـی بـر فناوری 
اطالعـات و بسـترهای دیجیتـال، انباره هـای 
عظیمـی از داده هـا را بـه وجـود آورده و همیـن 
موضـوع منجر به شـکل گیری کسـب وکارهای 
جدیـدی بـا رسـالت حمایـت و هدایـت از ایـن 

داده های گسترده شده است.
بیگ دیتـا یـا کالن داده در واقـع دارایی هـای 
داده ای  بسیار انبوه، پرشتاب و گوناگون هستند 
که از طریق روش های پردازشی پیچیده قادرند 

»بینـش« تـازه ای بـه صاحبان کسـب وکارها و 
سیاست گذاران برای کمک به امر تصمیم گیری 
بدهنـد. بنابرایـن می تـوان اینطـور پنداشـت 
کـه الگوهـای موجـود در میان داده ها که شـاید 
بـه نوعـی تداعی کننـده رفتارسـنجی از داده ها 
باشـد، مجموعـه ای کامـل از اطالعـات را در 
اختیـار تصمیم گیرندگان و مجریان سیسـتم ها 
قـرار می دهد که سـاختار میـان همان اطالعات 
نیز قابل کشـف و اسـتخراج اسـت؛ از این جهت 
بـه کشـف الگوهـای جدیـد از میـان مجموعـه 
اطالعـات، »اطالعـات راهبـردی« یـا »بینش« 

گفته می شود.

بنابرایـن کالن داده بیانگر دارایی های اطالعاتی 
اسـت که دارای خصوصیاتـی از قبیل حجم باال، 
فنـاوری، سـرعت و تنـوع بسـیار اسـت و بـرای 
استخراج اطالعات از دل داده ها، باید به عملیات 

»دیتا ماینینگ« پرداخت.
بـا توجه بـه اینکه قـرن بیسـت ویکم در محافل 
غربـی بـه »جامعه اطالعاتی« تشـبیه شـده که 
در واقعیـت ترسـیم گر رونـد تحـول از جامعـه 
انسـانی بـه جامعـه اطالعاتی با تکیـه بر فناوری 
پیچیده و گسـترده »اطالعات« اسـت، طبیعی 
خواهـد بـود که معیارهـای برتری کشـورها نیز 
دستخوش تحوالتی شود و دست برتر با کسانی 
باشـد کـه صاحـب برتـری اطالعاتـی هسـتند. 
ملت ها و سیاسـت ها همچنان براساس نظریات 
اندیشـمند نامـی »تومـاس هابـز« همچنـان بر 
»اصـل بقـا« تأکید خواهند داشـت و در عصری 
که اطالعات حکمرانی می کند و منجر به سست 
شدن عرصه حاکمیت دولت ها می شود، بر حفظ 
حاکمیت ملی پافشـاری می کنند. از سوی دیگر 
بـرای رقابت در صحنـه بین المللی، با سـرلوحه 
قرار دادن شـعار قرن حاضر که مورد اشـاره قرار 
گرفـت، بـه دنبـال تثبیـت قـدرت و نفـوذ خود 
هسـتند که راهی جز توسـل بـه دیتا و اطالعات 

بیشتر ندارند.
اگـر بپذیریم که براسـاس برخـی نظریات، عمر 

توسعه ارتباط پایدار
Big Data باBig Data باBig Data باBig Data

بیگ ديتـا يـا کالن داده در واقـع 
دارايی هـای داده ای  بسـیار انبوه، 
پرشـتاب و گوناگون هستند که از 
طريق روش های پردازشی پیچیده 
قادرند »بینش« تازه ای به صاحبان 
کسـب وکارها و سیاسـت گذاران 
بـرای کمـک به امـر تصمیم گیری 

بدهند
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گزارش ماه

جنگ هـای نظامـی به سـر آمـده و زمانه بر سـر 
جنگ اطالعاتی است، شاید بیشتر به ارزشمندی 
مهـره ای چـون »ادوارد اسـنودن« - جاسـوس 
سـابق سـیا کـه اقـدام بـه افشـای برنامه هـای 
جاسوسـی آمریکا که حتی متحدینش را هم در 

بر می گرفت، کرد - پی ببریم.
حال در چنین میدانی که شـبکه های اجتماعی 
و ارتباطات الکترونیک نقش بسـزایی در تعیین 
افـکار عمومـی دارنـد و فرآینـد بی وقفـه آپلـود 
و دانلـود در آن گسـتره وسـیعی از داده هـا را بـا 
قابلیـت تجزیـه و تحلیـل ایجاد می کنـد، جای 
خالـی مقولـه »امنیت« بیش از پیش احسـاس 

می شود.
قـرن یاغـی حاضـر کـه هیچ حـد و مـرزی را در 
دسـتیابی بـه داده و اطالعـات قائـل نیسـت، به 
شدت حریم و خطوط قرمز فرضی را دور می زند 
تا به هر طریق ممکن به ثروت و البته قدرت خود 
در ایـن میـدان رقابت، بیافزایـد. همانطور که به 
موازات گسترش دستگاه های دیجیتال، امنیت 
سایبری برای شرکت های تلکام در کانون توجه 
قرار گرفت و ایمن بودن شـبکه و سیسـتم های 
مرتبـط ارائه دهنـدگان سـرویس های ارتباطی 
در مقابـل حمـالت کدهـای مخـرب بـه یکی از 
جنبه هـای حیاتی کسـب وکار آنها تبدیل شـد، 

اکنون حفظ امنیت دیتا در اولویت است.
ظهـور مفهـوم بدیع »اینترنت اشـیاء« هم که به 
خـودی خـود بـر حجم و شـاخص رشـد داده ها 
افزوده و زمینه نفوذ به سیستم های اطالعاتی را 
بیش از پیش فراهم کرده است، بر اهمیت مقوله 
امنیـت اطالعات می افزاید. با در نظر گرفتن این 
موارد، نیاز مبرم به اسـتراتژی هایی جهت تصور 
الگویـی بـرای شناسـایی داده هـا، درک انتقال 
داده هـا و توانایـی شناسـایی رفتارهـای مخرب 
کالن داده ها به صورت بالدرنگ کاماًل محسوس 

است.

بـا ایـن گفتـار، می تـوان حـدس زد کـه تأمین 
امنیـت اطالعـات برگرفتـه از پتانسـیل خـود 
مفهوم »بیگ دیتا« است. برای شفاف شدن این 

موضوع، به تبیین فرضیه زیر می پردازیم:
تمام حمالت سـایبری یک وجه مشـترک دارند 
 IPS/IDS و آن  مسـدود کـردن هشـدارهای
)سیسـتم شناسـایی نفوذ/ سیسـتم جلوگیری 

از نفوذ( است.
تصـور کنید یک سـازمان نسـبتاً بـزرگ روزانه 
تعـداد بی شـماری از ایـن هشـدارها دریافـت 
می کند؛ شناسـایی هشـدارهای مهـم و حیاتی 
امنیتـی از میـان ایـن تعـداد بی شـمار، همـان 
مصـداق یافتـن سـوزن در انبـار کاه اسـت؛ این 
شناسـایی همان اقدامی اسـت که »کالن داده« 

قادر به انجام آن است.
بنابرایـن امـروزه بسـیاری از آنتی ویروس هـا یا 
نرم افزارهـای امنیتـی سیسـتم های رایانـه ای، 
بـر پایـه یادگیری ماشـینی بنا شـده اند و از این 
جهـت هنگام کار بـا رایانه و انجـام فعالیت های 
مختلف، شـاهد پدیدار شدن پنجره هشدارهای 

متفاوتـی می شـوید که راهبری هـای الزم را در 
زمـان تصمیم های بـر لحظه ارائـه می کنند. اما 
سـوای اینکه بیگ دیتا می تواند نقشـی فعال در 
جلوگیری از بروز حمالت سـایبری داشته باشد 
و اسـتفاده از آن بـر قـدرت تحلیـل و تشـخیص 
می افزایـد، با این حـال می تواند خطرآفرین هم 

باشد.
در جهـان امروز رفتار و عمل کاربران به واسـطه 
اسـتفاده از ابزارهـای گوناگـون در حال مانیتور 
شـدن اسـت و شـرکت های گوناگون بـا تحلیل 
این رفتارها، کسـب وکار مشـخص خود را ایجاد 
کرده انـد. تحلیل این رفتارهـا امکان پیش بینی 
و  کارکـردی  از خصوصیـات  زیـادی  حجـم 
شـخصیتی افـراد را در اختیـار متقاضیـان قرار 
می دهد. به عبارتی از طریق تحلیل و به واسـطه 
دسترسـی به حجـم زیادی از اطالعـات، امکان 
توسـعه الگوریتم هـای جدیـد براسـاس روش 
تحلیلی بیگ دیتا و هوش مصنوعی فراهم شـده 

است؛ امکانی که در گذشته فراهم نبود.
بـر ایـن اسـاس فیس بـوک ایـن امـکان را برای 
تبلیغات کنندگان فراهم می کند تا پیام هایی که 
جذابیت بیشتری با توجه به موضوع آنها دارند را 
هدف قرار دهند؛ این کار نه توسط اشخاص بلکه 

به واسطه الگوریتم ها انجام می شود.
تمامـی ایـن مـوارد حقایقـی از جهـان امـروز و 
پیش زمینه ای از حقایق جهان فرداست؛ جهانی 
کـه اگرچـه امکانات فراوانی در حوزه سـالمت و 
آموزش را در اختیار همگان قرار می دهد ولی در 
عوض تمامی صفات شـخصیتی اشـخاص را نیز 
در معرض دید شـرکت های بزرگ و طالبان آنها 
قـرار خواهـد داد و روز به روز مفاهیم بیگ دیتا و 

امنیت، بیشتر با هم آمیخته می شوند.
اما سـوالی که مطرح می شـود، این است که »آیا 
در جهـان و دنیـای پیـش رو، حریـم خصوصـی 

معنایی خواهد داشت؟«

امروزه بسیاری از آنتی ويروس ها ی  
نرم افزارهای امنیتی سیستم های 
رايانه ای، بر پايه يادگیری ماشینی 
بنا شده اند و از اين جهت هنگام 
فعالیت های  انجام  و  رايانه  با  کار 
شدن  پديدار  شاهد  مختلف، 
متفاوتی  هشدارهای  پنجره 
می شويد که راهبری های الزم را 
در زمان تصمیم های بر لحظه ارائه 

می کنند
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درباره فعالیت مراکز تماس در سازمان ها و نیاز به راه اندازی  �
چنین مرکزی توضیح دهید.

سـازمان ها برای ارتباط موثر با مشـتریان خود نیاز به سیسـتمی دارند که 
بتواننـد تماس هـای ورودی و خروجـی را کنترل و ارزیابـی کنند تا ارتباط 
بهتری با مشـتریان خود داشـته باشـند. به همین دلیل از راه حلی به اسـم 
»مرکز تماس« استفاده می کنند. مرکز تماس )Call Center( یک دفتر 
مرکـزی اسـت که بـرای دریافت یا انتقـال حجم زیادی از درخواسـت ها از 
طریـق تلفـن اسـتفاده می شـود. یک مرکز تماس بخشـی اسـت که در آن 
تماس های تلفنی ورودی و خروجی مشـتریان جدید و فعلی توسـط تیمی 

از متخصصان یا اپراتورها اداره می شود.

خدمات مرکز پیام شرکت آلیا سیس ارتباط بر پايه کدام سیستم  �
ارائه می شود؟

Unified Contact Center Express (UCCX( محصول مربوط 
به مرکز تماس شرکت سیسکو است که برای شرکت های متوسط و بزرگ 

کارآیی دارد و باعث انعطاف و بهبود پاسخگویی به مشتریان می شود. 
کارکرد اين سیستم به چه نحوی است؟ �

در سیستم UCCX پس از برقراری تماس مشتری با مرکز تماس سازمان، 
پیام خوشامدگویی پخش شده و متناسب با نیاز مشتری هر تماس به اپراتور 
مربوطـه ارجـاع داده می شـود. در صـورت ترافیک تماس ها، مشـتریان در 
صف انتظار قرار گرفته و در این مدت - بسته به انتخاب مشتری - خدمات 

مصطفی  استقرار دولت الکترونیک، سلف 
سعیدی

سرويس شدن خدمات و ترويج 
مردم به انجام غیرحضوری امور، 
ســازمان ها،  شــرکت ها، 
کارخانجــات و مراکز مختلــف خدماتی، تولیدی، 
آموزشــی... را ترغیب کرده که برای پاسخگويی به 
مشتريان و مراجعات غیرحضوری خود به ايجاد مرکز 
تماس فکر کنند و اين راه  حل را جايگزين روش های 
ســنتی همچون پاسخگويی از طريق »مرکز تلفن« 

کنند.
مرکز تماس )Call Center( دفتر مرکزی اســت که 
برای دريافت يا انتقال تماس های تلفنی، ايمیلی و... 
در ســازمان ها ايجاد و تماس های ورودی و خروجی 
مشتريان توســط تیمی از متخصصان يا اپراتورها 

پاسخ داده می شود.
به طور کلی مراکز تماس بايد اين قابلیت را داشــته 
باشــند که به پرسش های مشــتريان خود پاسخ 
داده، محصوالت را پشــتیبانی کرده و برای فروش 
تلفنــی محصوالت راهنمايی  های الزم را ارائه کنند. 
به طور معمــول، يک مرکز تمــاس دارای توانايی 
اداره کردن تعــداد زيادی از تماس ها در يک زمان، 
نظــارت بر تماس هــا و انتقال آن بــه اپراتورهای 
مربوطه برای رســیدگی و ارائــه  گزارش جامعی از 
مجموع تماس هاست. با توجه به گستردگی خدمات 
ســازمان ها و شرکت ها و ترغیب مردم به استفاده از 
خدمات غیرحضوری خريد، راه اندازی »مرکز تماس« 

در سال های اخیر به شدت افزايش يافته است.

 شــرکت »آلیا ســیس ارتباط« يکی از شرکت های 
موفق ايرانی اســت که در حوزه  های تأمین و تجهیز 
تخصصی ســخت  افزارهای شــبکه، ارائه خدمات 
مشــاوره، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی، آموزش 
و ارائه خدمات پس از فروش در شــبکه های محلی 
و گســترده، تأمین امنیت شبکه، ايجاد مراکز داده و  
پروژه ارتباطات يکپارچه و راهکارهای مرکز تماس 
فعالیت می کند. اين شــرکت از سال 1388 فعالیت 
خــود در زمینه تأمین محصوالت سیســکو را آغاز 
 HP ، کرده و تاکنون با ارتباط با  نمايندگی سیســکو
و EMC، Juniper فعالیت داشــته است. تجهیزات 
شــبکه با برندهای سیسکو، HP و EMC مانند روتر، 

سوئیچ، فايروال، ســرور، ذخیره ساز و آی پی فون 
همواره در ســبد کاالی شــرکت آلیا سیس ارتباط 
وجود داشته و اين شــرکت در ارتباط با نمايندگی 
سیسکو، نمايندگی HP EMC ، Juniper همواره در 
راستای توسعه سبد محصوالت خود متناسب با نیاز 
مشــتريان اهتمام داشته است. ارائه خدمات مربوط 
بــه مراکز تماس بر پايه UCCX يکی از خدمات ويژه 
شــرکت آلیا سیس ارتباط است که در اين به معرفی 

اين محصول می پردازيم.
با بهرام   کارشــناس فنی مرکز تماس شرکت آلیا 
ســیس ارتباط گفت  وگويی داشته  ايم که در ادامه 

می  خوانید.

ارائهمیکندشرکت

یر ساخت مراکز تماس ایجاد ز
ارائه آمارهای تحلیلی

رضایت مشتری 
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سازمان معرفی یا موزیک پخش می شود.
در  � کاربردی  چه  والبورد  بخش 

UCCX دارد؟
یکـی از بخش هـای مهـم UCCX سیسـتم 
والبورد اسـت که نرم افزار Third-partyتوسـط 
شـرکت های برنامه نویـس تهیـه می شـود و  بـه 
صـورت پیش  فرض در سیسـتم UCCX وجود 
نـدارد. کاربـرد والبـورد این اسـت کـه وضعیت 
تماس هـای ورودی و پاسـخگویی اپراتورهـا را 
به صـورت لحظـه ای به مدیـران و سـوپروایزرها 
گزارش می دهد و مدیران می توانند بر اساس این 
آمـار و تحلیـل، تعداد تماس هـای ورودی، مدت 
زمـان هر مکالمـه، مدت زمان انتظار مشـتریان 
بـرای اتصـال بـه اپراتـور، عملکـرد اپراتورها در 
پاسـخگویی به مشـتریان، وضعیـت اپراتورهای 
فعال و غیرفعال و... را بررسی کرده و برای بهبود 
عملکرد مرکز تماس و ارائه خدمات به مشـتری 

تصمیم گیری دقیق تری داشته باشند.
امکاناتی که آلیا سیس با استفاده از  �

UCCX در اختیار کاربران قرار  خواهد 
داد، چیست؟

آسـان بـودن ایجـاد زیرسـاخت، صف بنـدی 
حرفـه ای تماس  گیرنده ها، مدیریت تماس های 
دینامیـک  اطالعـات  و  آمـار  ارائـه  ورودی، 
ایجـاد  مشـتری ها،  اپراتورهـا،  تماس هـا،  از 
کمپین هـای تبلیغاتـی در صفـوف و اسـتفاده 
بهینـه از زمـان تماس گیر، امـکان ارائه گزارش   
درخصـوص میزان رضایت مشـتریان و کیفیت 
انجـام کار اپراتـور، امکان ضبـط مکالمات برای 
ارزیابـی کیفیت پاسـخگویی اپراتورهـا، امکان 
شـیفت بندی 24سـاعته بـرای مراکـز تمـاس، 
یکپارچـه کـردن تمامی ابـزار ارتباطی همچون 
پیامک، ایمیل، رسـانه های اجتماعی، اسـتفاده 
از ربـات تماس  گیـر و حذف اپراتورهـا، ارائه آمار 
وضعیـت پاسـخگویی اپراتورها به مشـتریان در 
نمودارهـای مختلـف و... بـه صـورت لحظه ای و 

آنالین به مدیران.
آمار و تحلیلی که والبورد در اختیار  �

سوپروايزر يا مدير قرار می دهد چیست 
و چه کاربردی دارد؟

ایـن آمارهـا بنا به درخواسـت مشـتری در انواع 
داشـبورد های مدیریتی ارائه می شـود و مدیران 
می توانند بر اپراتورها و روند پاسخگویی نظارت 
داشـته باشـند. به طور کلی داشـبورد مدیریتی 
شـامل قابلیـت نمایـش آنالیـن اطالعـات و 
داده هاسـت. مدیر یا سرپرسـت مرکـز تماس از 
ایـن طریـق متوجـه می شـود روزانه چـه تعداد 

تمـاس ورودی و خروجـی دارد، زمـان ترافیک 
تماس ها چه ساعاتی از شبانه روز است، میانگین 
تماس هـا در هـر سـاعت چه تعداد اسـت، کدام 
اپراتورهـا بیشـترین پاسـخ گویی را داشـته ، 
تماس  گیرنـدگان از کـدام اپراتورهـا رضایـت 
بیشـتر یـا کمتـری دارنـد، تماس هـای ناموفق 
چـه تعداد و در چه زمان هایی اسـت، بیشـترین 
زمان انتظار مشتریان در صف انتظار چقدر بوده 
اسـت، بیشترین تعداد نفرات در صف انتظار چه 
تعداد بوده، میانگین مکالمات در روز چند دقیقه 
بـوده، میانگیـن مکالمه هر اپراتور چقدر اسـت 
و نمودارهـای دیگر که به درخواسـت مشـتری 

اضافه می شود.
بر  � ارتباط عالوه  آلیا سیس  شرکت 

ارائه  خدماتی  چه  تماس،  مراکز  ايجاد 

می کند؟ 
شـرکت آلیـا سـیس ارتبـاط دارای گواهـی 
احـراز صالحیـت شـرکت های  رتبه  بنـدی و 
انفورماتیکـی، گواهی  نامه سـازمان نظام صنفی 
رایانه  ای کشـور و مجوز انجمن حمایت از حقوق 
مصرف  کنندگان اسـت و تاکنون موفق به کسـب 
رتبه نخسـت از شـورای عالی انفورماتیک کشور 
و اسـتانداردهای سیسـتم مدیریـت یکپارچـه 
مطابق اسـتاندارد ISO9001:2015، سیستم 
رسیدگی به شکایات مشتریان مطابق استاندارد 
ISO10002:2014 و سیستم رضایت مشتری 
مطابـق اسـتاندارد ISO10004:2012  شـده 
اسـت. آلیا سـیس ارتباط اولین شرکتی است که 
 VOIP( Voice سیستم های تلفن تحت شبکه
Over Internet Protocol ( را بـه ایـران 
آورد و به ارائه سـرویس های IP تلفن و راه  اندازی 

مرکز تماس معروف است.
شبکه  � تحت  تلفن  درباره  لطفًا 

)VOIP( هم توضیح دهید.
 Voice Over یـا VOIP تلفـن تحت شـبکه
انتقـال  معنـای  بـه   Internet Protocol
همزمان مکالمات تلفنی بر روی یک دیتا شبکه 
اسـت که با نام IP Telephony نیز شـناخته 
می شـود. در ایـن شـبکه امـکان اسـتفاده ازاین 
سـرویس در در منبـع اینترنـت به صـورت امـن 
 VOIP وجـود دارد، فراهـم می  شـود. بنابراین
یـک روش بـرای تبدیـل سـیگنال های آنالوگ 
صـوت بـه داده های دیجیتال اسـت که از طریق 

اینترنت منتقل می شوند. 

شـرکت آلیا سـیس ارتباط موفق 
به کسـب رتبـه 2 از شـورای عالی 
انفورماتیک کشـور شـده اسـت . 
همچنین اين شرکت موفق به اخذ 
اسـتانداردهای سیستم رسیدگی 
بـه شـکايات مشـتريان مطابق با 
و    ISO1002:2014 اسـتاندارد 
سیسـتم رضايت مشتری مطابق با 
استاندارد ISO 10004:2012 شده 

است 
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صاحـب  هـم  شـما  آیـا  مجید باغبان 
کسـب  وکاری هستید که در 
آن یـک مرکز ارتباط را مدیریت می کنید؟ آیا به 
دنبال راهی هسـتید که ثانیه به ثانیه ببینید چه 
اتفاقـی در حـال رخ دادن اسـت؟ امـروزه بـرای 
کسـب  وکارهای آنالیـن، یکـی از مـوارد مهم در 
جهت  دهـی تبلیغاتی و ارائه خدمات باکیفیت تر، 
مدیریت تماس و بازخوردهای ناشی از آن است.

والبـورد )wallboard( شـما را قـادر می سـازد 
کـه فعالیت مرکز ارتبـاط خود از قبیل تماس ها، 
اطالعـات KPI و اهداف و وضعیت کنونی را رصد 
کنید. بر اسـاس آنکه از چه داشـبوردی استفاده 
می کنیـد، می توانیـد بـه اطالعاتـی ازجملـه 
انتظـار تماس هـا، متوسـط زمان منتظـر ماندن 
تماس  گیرنـده، تعـداد تماس هایـی کـه پاسـخ 
داده شـده، پایان یافته یا رها شـده، طوالنی ترین 
و میانگیـن زمـان انتظار مکالمـه، نرخ رها کردن 

تماس ها و... دسترسی پیدا کنید. 
همچنیـن والبـورد راهـی عالـی بـرای ارتباط با 
کارمندان مرکز ارتباط شماسـت. سـوپروایزرها 
می تواننـد بـا پیام های متنی خـود، کارمندان را 
از وقایـع مهـم و تغییـرات باخبـر کننـد. برخـی 
از والبوردهـا و داشـبوردهایی کـه شـرکت  های 
مختلـف بـرای ایـن منظـور سـاخته  اند، عبارت 

است از:
1- داشبورد و والبورد شرکت 2ring که راه  حلی 
بـرای محاسـبه و نمایش داده هـای زمان واقعی 
در یـک مرکـز ارتبـاط اسـت. می توان بـرای هر 
تیم در مرکز ارتباط، بر اسـاس شـاخص کلیدی 
عملکـرد )KPI(، یک رابـط و الیه منحصربه  فرد، 
ERP و یا یک سیستم تیکت  دهی خاص تصاویر، 
تیکت هـای پیامی، ویدئوهای یوتیوب، اطالعات 
فلش و وب و حتی اسـالیدهای پاورپوینت ایجاد 

کرد. 
2- شـرکت Comstice یـک والبـورد عالی دارد 
کـه در آن داده هـای زمـان واقعی به شـکل های 
مختلفـی بـه نمایش درمی آید؛ نمـای جعبه  ای، 
نمایـش داشـبوردی، نمایـش تیمـی و امـکان 

ارتباط صوتی اعضای تیم.
3- با استفاده از والبورد شرکت Inova  می توان 
اطالعات و آمار مهم کسب  وکار خود را در مانیتور 

مشـاهده کرد و از این طریق، انگیزه تیم را حفظ 
کرد، آگاهی همه اعضا را در باالترین سـطح نگاه 
داشـت و درنهایت خدمات بهتری به مشـتریان 
ارائـه کـرد؛ آگاهـی از اطالعـات تمـاس، قدرت 

کارکنان، رضایت باالتر مشتریان و...
UCCX Agent State Wallboard 4- والبـورد

به سازمان ها اجازه می دهد که تنها با یک مرورگر 
اینترنت، اطالعات و صف های تماس مشتریان به 
صـورت داده های زمـان واقعی و به طور همزمان 
بـه فرم هـای مختلـف بـرای کارکنـان نمایـش 
داده شـود. تنظیمات سـاده در فرم های نمایش 

مختلف و زیاد.
Cclnfo -5 یـک اپلیکیشـن والبـورد قوی برای 
مراکز ارتباط با مشـتری اسـت که آمار لحظه  ای 
ترافیک و مدیریت تماس ها را به صورت تصویری 

به سوپروایزرها و عوامل مرکز می دهد.
6- والبـورد Tenox- والبورد رایگان برای مراکز 
تمـاس یکپارچـه )UCCX-CCX(. ایـن والبورد 
یک فایل اجرایی exe کوچک است که به راحتی 
تنظیـم می شـود و می توانـد بـا پلتفـرم قدیمی 
وینـدوز یـا پلتفرم  هـای جدیـد مثـل لینوکس/ 

اینفورمیکس در UCCX8.0 plus کار کند. 
7- داشـبود و والبـورد Inova نیـز یک سیسـتم 
گـزارش داده هـای زمـان واقعی اسـت کـه آمار 
عـددی حیاتـی را بـا مدل های نمایـش مختلف 
روی والبـورد، داشـبورد یا دسـتگاه تلفن همراه 
نشـان می دهـد. سیسـتم مدیریـت لحظـه  ای 
عملیـات Inova، گزارش هـای یکسـانی را در 
همـه سیسـتم های والبورد و صفحـات نمایش، 

نمایشـگرهای دیجیتالی، داشبورهای تحت وب 
و اپلیکیشن ها به مخاطب مخابره می کند]1[.

g  و UCCX داشبورد و والبورد
Cisco شرکت UCCE

 UCCX )Cisco Unified Contact Center(
 UCCE)Cisco Unified Contact و Express
Center Enterprise( راه  حل هـای کاماًل تحت 
وب بـرای محاسـبه و نمایـش داده هـای زمـان 
واقعی روی نمایشگرهای بزرگ در مراکز تماس 
)والبورد( و به طور مستقیم روی صفحه کامپیوتر 
و حتـی گوشـی موبایـل مدیـران و عوامل مراکز 

تماس )داشبورد( هستند. 
در صورتـی کـه تغییرات روی شـاخص هایی رخ 
دهد و برای شـما حیاتی باشـد، بر اسـاس روشی 
که شـما می پسـندید، امکان تنظیم هشدارهای 
تصویـری )مثـل تغییـر رنگ صفحه یا چشـمک 
زدن آیکون هـا(، هشـدارهای صوتـی )مثل بوق 
ممتد یا کوتاه( و هشدارهای ایمیلی وجود دارد. 
بـرای آنکه ببینیـد چگونه می توانید با اسـتفاده 
از شـاخص های کلیـدی عملکـرد، جـداول، 
تصاویـر، ویدئوهـای یوتیـوب، محتویـات وب 
)مثـل پیش بینـی آب وهـوا( و حتـی بارگـذاری 
اسالید و pdf بینهایت مدل نمایش ایجاد کنید، 
می توانید از دموی این محصول استفاده کنید. 

داشـبوردها و والبوردهـای شـرکت 2ring یـک 
راه  حـل نرم  افـزاری اسـت کـه کسـب  وکارها و 
مدیران را در دریافت داده های زمان واقعی در هر 
نمایشگری که دارند، قدرتمند می کند. منظور از 

داده هاي زمان، راه حلي براي مدیریت 
 بهنیه ارتباط با مشتري 

پرونده ویژه
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نمایشـگر، یک مانیتور پالسمای بزرگ در مرکز 
ارتبـاط یـا حتی در اتاق مدیران، سـوپروایزرها و 
دیگـران نیسـت. از تبلت هـای مدیـران گرفته تا 
اسـمارت  فون ها و البته 7 روز هفته و 24 سـاعت 
شـبانه  روز بر روی مانیتورهای مرکز ارتباط شما 
و کامپیوتر عوامل و سـوپروایزرهایتان. داده های 
زمان واقعی درباره مرکز ارتباط شـما )و بیشـتر 
از آن( هرجایـی کـه هسـتید و بـه هـر فرمی که 

می پسندید، در دسترس  تان است. 

g  UCCX چرا بايد از 
و UCCE استفاده کرد؟

روی مخاطبـان خـود تمرکـز خواهیـد داشـت- 
کمپین هـا نیـاز دارنـد کـه اطالعـات به صـورت 
دقیـق و زمان  بندی  شـده بـه مخاطبـان هـدف 
برسـد. سـازمان ها، حتـی اگـر همکار باشـند، از 
نظر سـاختار و سالیق یکسـان نیستند و عوامل، 
سـوپروایزرها و مدیـران انتظـارات متفاوتـی از 
گزارش هـای لحظه  ای دارنـد. بنابراین نیازهای 
شـما به طور دقیق شـناخته شـده و سیسـتمی 
طراحـی شـده که با تغییر الیه هـای آن می تواند 
توسـط هـر تیمی کـه به نوعی تحـت تأثیر مرکز 
ارتبـاط اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـه 
عنـوان مثـال، آیـا روز آمـاری شـما از 7 صبح یا 
12 شـب شـروع می شـود؟ هیچ مشکلی نیست. 
در تنظیمـات محصـول، این موضـوع را می توان 
در محاسبات همه شاخصه های کلیدی عملکرد 
)KPI( اعمال کرد. آیا می خواهید به عوامل نشان 
دهید که حضورشـان چقدر برای این کسب  وکار 
اهمیـت دارد؟ در الیه های تنظیمی خود، برخی 
از شـاخصه های کلیـدی عملکـرد را از سیسـتم 
 Service(بیاوریـد. آیا دپارتمـان خدمات ERP
Desk Department(  هـم از یـک مرکز ارتباط 
اسـتفاده می کنـد؟ یـک الیـه سفارشـی بـرای 
دپارتمـان خدمـات بسـازید، بنابرایـن در یـک 
مانیتـور آن هـا نه تنها تعـداد تماس های در صف 
و طوالنی ترین تماس در حال انتظار را مشـاهده 
می کننـد، بلکـه می توانند ببینند کـه به کار چه 
تعداد از تیکت های با اولویت اول هنوز رسیدگی 
نشـده اسـت. داشـبورد و والبوردهای 2ring به 
شما این امکان را می دهد که الیه های مخصوص 

تیم خود بسازید.
همه جا به داده های زمان واقعی دسترسـی خواهید 
داشـت- تحـت وب بـودن سیسـتم به شـما این 
اجـازه را می دهد که از هرجایی که هسـتید، چه 
در مأموریت هـای کاری و چـه در مسـافرت های 
خانوادگـی، بـه مرکـز ارتباط متصل باشـید؛ آن 

هـم بـدون نیـاز بـه نصب یـک نرم  افـزار خاص و 
بـدون نگرانی درباره رزولوشـن نمایشـگر خود. 
چـرا که همـه محتویات صفحه به طور اتوماتیک 
بـه انـدازه فضایی که بـه آن می دهید، کوچک یا 
بزرگ می شـوند. پس به راحتـی یک مرورگر در 
موبایـل، تبلـت یـا لپ  تـاپ خود باز کنیـد و همه 
شـاخصه های کلیـدی مهـم خـود را در یک نگاه 

ببینید. 
داده هايتـان را بـه Cisco Finesse بیاوريـد- بـا 
گجـت Cisco Finesse )در بسـته حرفـه  ای یـا 
پرمیـوم( می توانید همه اطالعات خود را در یک 
Cisco Fi- مشـاهده کنیـد، از Cisco Finesse

nesse بـه هـر گیرنده دیگری پیغام بفرسـتید و 
به اطالعات لحظه  ای وسـیع  تری مانند تاریخچه 
تمـاس عامل یا اطالعات تمـاس اخیر یا اینکه از 
کـدام منطقـه جغرافیایی بیشـتر در صف تماس 

هستند، دست پیدا کنید.
اين سیسـتم توسط کارشناسانی با سـال ها تجربه 
سـاخته شـده- ایـن راه  حـل نرم  افزاری توسـط 
 Cisco 2 شـرکت همـکار و مـورد تأییـدRing
سـاخته شـده، گسـترش یافتـه و پشـتیبانی 

می شود.
پشـتیبانی از دامنـه وسـیعی از محتويات- شـما 
می توانیـد محتویاتی که والبورد یا داشـبوردتان 

نشان می  دهد، از منابع مختلف انتخاب کنید: 
الف( شـاخصه های کلیـدی عملکـرد )KPIs(: در 
پلتفـرم شـما شـاخصه های کلیـدی عملکـرد 
مختـص خـود شـما تعریـف می شـود و با سـایر 
سـازمان ها متفـاوت اسـت. همچنیـن می توان 
پارامترهایـی کـه به هر شـاخصه کلیدی مربوط 
می شـود را جداگانـه تعریف کـرد و یا اینکه برای 
تیم هـای مختلـف در یـک مرکـز تمـاس واحد، 

شاخصه های متفاوتی را به نمایش گذاشت. 
ب( شبکه  بندی اطالعات )Grids(: داده های زمان 
واقعی در فرم دسته  بندی و تب  بندی شده. برای 
فراهم سـاختن یک لیسـت کامل )یا فیلتر شده( 
از عوامل به همراه وضعیتشان، یا بررسی اجمالی 
اینکه هر صف در مرکز ارتباط چه وضعیتی دارد 
)چه تعداد تماس در حال انتظار است، چه تعداد 
تماس امروز پاسـخ داده شـده اسـت، چه تعداد 
تماس به بخش خدمات ارجاع داده شـده اسـت، 
بیشـترین زمـان انتظار، متوسـط زمـان انتظار، 
سـرویس در حال ارائه در چه سـطحی است و...(. 
اطالعـات به صورت جدولی و شبکه  بندی  شـده 
را می تـوان فیلتـر کرد و با هرکدام از سـتون های 
جدول طبقه  بندی و مرتب کرد )حتی آن دسـته 

از اطالعات که نمایش داده نشده اند(.

ج( شـاخصه های کلیدی عملکرد بیرونی: آیا شـما 
متخصص MS SQL خود را اسـتخدام می کنید؟ 
پس آزاد هستید تا شاخصه های کلیدی عملکرد 
مختص خود را بسازید و یا حتی فراتر از دریافت 
اطالعـات آنـی دربـاره مرکز ارتباط خـود بروید. 
 ERP اطالعاتی مربوط به کسـب  وکار از سیسـتم
یـا CRM یا حتـی داده هایی از سیسـتم خدمات 
خـود به والبـورد بیافزایید. به همه تیم ها نشـان 
دهیـد کـه چه چیـزی به آن ها کمـک می کند تا 

کارشان را بهتر انجام دهند. 
د( محتويـات خارجـی: جـدای از همـه داده های 
زمـان واقعی و دقیـق، والبوردتان را با محتویاتی 
از وب  سـایت های مناسـب، تصاویر، اسالیدهای 
پـاور پوینـت، ویدئوهایـی از یوتیـوب، تصاویـر 
دوربین های مداربسـته، فایل های فلش و... غنی 

کنید.
مديريت سـاده: نیـازی به تماس بـا دپارتمان 
IT شـرکت  تان نیسـت. همیـن حـاال خودتـان 

می توانید والبوردها را عوض کنید. 
کاربری سـاده با موبايـل:  برای آنکه سـریع 
ببینیـد کـه اوضـاع چگونـه پیش مـی رود، تنها 
کافی   اسـت که مرورگر اینترنت داشـته باشـید. 
هیـچ نیـازی بـه نصب اپلیکیشـن خـاص وجود 
ندارد. تمام سیستم های عامل معمول موبایل ها 
)اندروید، IOS و ویندوز( پشتیبانی می شود. این 
موضـوع بـه معنای واقعـی کلمه باعث می شـود 
همه جا به والبورد خود دسترسـی داشته باشید. 
و البتـه اگـر نیـاز داشـته باشـید همیشـه یـک 
رابط دسـکتاپ هسـت که برایتان دسترسـی ها 
 ،KPI و امکانـات حرفـه  ای برنامـه، الیه هـا و
پشـتیبانی از محتویات خارجـی مثل پاورپویت 

و... را فراهم می کند.
هیـچ محدوديتی نیسـت:  می توانید الیه ها 
و شـیوه نمایـش اطالعات را بـه بی  نهایت حالت 
مختلـف دربیاوریـد. اطالعات را به فرم مناسـب 

خود روی صفحه بچینید و دسته  بندی کنید.
آالرم هـا و يادآوری هـا: می توانیـد بـرای 
پارامترهـا حـدودی تعریـف کنید کـه با تخطی 
از آن، آالرم هـای تصویـری و صوتی شـما را آگاه 
سـازند. آالرم هـای تصویـری مثل تغییـر رنگ و 
یـا چشـمک زدن آیکون هـا و آالرم هـای صوتی 
مثل پخش صدایی از سیسـتم، در زمانی که یک 

فاکتور به وضعیت مشخصی رسید.
منابع: 

http://aurus5.com
https://www.2ring.com 
https://www.evercom.be 

پرونده ویژه
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مجید باغبان زمانی را به ياد آوريد که در بحبوحه اسباب کشی، 
نیاز به کارگری داشتید که يخچال سنگین شما را 
از طبقه چهارم آپارتمان سابق تان به طبقه سوم در منزل جديد حمل 
کند. بايد از طريق اينترنت يا يکی از اپلیکیشن های معرفی خدمات، 
تلفن يکی از مراکز باربری را پیدا می کرديد، با آن تماس می گرفتید 
و کارتان را انجام می داديد. اما حاال می توانید نیاز خود را در اپلیکیشن 
»بی  واسطه« ثبت کنید، پیشنهاد کار و قیمت را از افراد و شرکت های 
مختلف دريافت کنیــد و انتخاب کنید که از کجا نیازتان را برطرف 
کنید. در واقع تفاوت اصلی »بی واســطه« با ساير سرويس هايی که 
خدمات مشــابه ارائه می کنند، اين است که اينجا مشتريان هستند 

که اعالم نیاز می کنند، نه کارفرمايان. 
برنامه دراز مدت توســعه دهندگان »بی واســطه« آن است که همه 
خدمات و کاالها ازجمله خانه، ماشین و حتی وسايل نو و کارکرده در 
محیط اپ ارائه شود، اما در حال حاضر و در گام اول، تنها امکان ارائه 

و دريافت خدماتی مثل خدمات منزل، تأسیسات، تعمیرات، باربری، 
قالیشــويی، نظافت، باغبانی و حتی خدماتی مثل درخواست دکتر و 

وکیل وجود دارد. 
به گفته حسام مالمیر موسس »بی واسطه«؛ با اينکه تنها 6 ماه از انتشار 
»بی واسطه« در کافه بازار می گذرد، بیش از 72هزار کاربر ثبت نامی  به 
دست آورده و حتی در هفته اول انتشارش جزو 10 اپلیکیشن برتر کافه 
بازار شده است. تا امروز عده بسیاری از کاربران، از اين برنامه استفاده 
کرده و نتیجه مثبت گرفته اند. مالمیر اضافه کرده 18هزار و 550کاربر 
در کافه بازار، 4هزار نفر در مايکت و 7هزار کاربر در گوگل پلی در اين 
اپ ثبت نام کرده اند که متأسفانه تحريم گوگل پلی فعاًل اين آمار را غیر 
قابل مشاهده کرده است. ضمناً اين برنامه کاربردی تاکنون توانسته 

مبلغ يک میلیون و 380هزار تومان تراکنش داخلی را تجربه کند. 
در اين نوشــتار قصد داريم »بی واسطه« را معرفی کنیم و به برخی از 

ويژگی های اصلی آن بپردازيم.

g مناقصه آنالين برگزار کنید
همیشـه یکـی از دغدغه هـای مـا در زمینـه 
خدمـات این چنینـی، قیمـت آن اسـت. خوبی 
ثبت نیازمندی در این اپلیکیشـن آن اسـت که 
می توانیـد همه قیمت ها و کیفیت هایی که برای 
کارتـان وجـود دارد را در یـک صفحه مشـاهده 
کنیـد. در واقـع »بی واسـطه« بسـتری را فراهم 
می کنـد کـه در آن بـه صـورت آنالیـن و البتـه 
رایـگان مناقصـه برگزار  کنیـد و بهترین کیفیت 

و قیمـت را خودتـان انتخـاب  کنیـد. از طـرف 
دیگر، »بی واسـطه« با حذف کمیسـیون و همه 
واسطه هایی که بین مشتری نهایی و ارائه دهنده 
خدمـات وجـود دارد، توانسـته تضمین بهترین 
قیمـت را بـه دو طـرف معاملـه ارائـه دهـد. در 
»بی واسـطه« بـه ازای خدماتـی کـه دریافـت 
می کنید، هیچ کمیسـیونی نمی پردازید. ضمناً 
چـون خدمات دهنده قیمت پیشـنهادی خود را 
قباًل اعالم کرده است، خیالتان راحت خواهد بود 

کـه دیگر چانه زنی بر سـر قیمـت در کار نخواهد 
بود. 

g  از شر زنگ خوردن تلفن
خالص شويد

حتمـاً تا بـه حال تجربه آگهـی دادن در روزنامه 
یا اپلیکیشـن های دیگر را داشته اید. تماس های 
زیـاد گاهـی مجبورتـان می کنـد که گوشـی را 
خامـوش کنیـد، مخصوصـاً اگـر گیر مشـتریان 

استارت آپ

»بی واسطه«
 استارت  آپی برای حذف

 واسطه های خدمات
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استارت آپ

بی مالحظـه ای بیفتیـد کـه در هـر سـاعت از 
شبانه روز آسایش شما را سلب می کنند. مزیتی 
کـه ایـن اپلیکیشـن نسـبت به اپلیکیشـن های 
اعـالم نیازمندی یا روش های سـنتی مثل ثبت 
نیازمندی در روزنامه دارد، این اسـت که شماره 
تلفـن شـما بـرای ارائه دهنـده خدمـات نمایان 
نمی شـود و ایـن، یعنی شـما از شـر تماس های 
بی امان خالص می شوید. همه چیز تنها بر روی 
پنل مدیریتی شـما در دسـترس است و هروقت 

خودتان بخواهید، به سراغش خواهید رفت.

g  نزديک ترين خدمات را
دريافت کنید

قطعاً در ارائه خدمات، یکی از مهم ترین پارامترها 
فاصلـه مکانـی درخواسـت دهنده و ارائه دهنده 
اسـت. این موضوع مخصوصاً در شهرهای بزرگ 
به خاطر فاصله های زیاد، ترافیک و زمان اندک، 
بیشتر خود را نشان می دهد. مشتری تمایل دارد 
خدمـات را خیلـی سـریع و از جایـی نزدیـک به 
موقعیت مکانی خود دریافت کند. »بی واسطه« 
بـر پایـه موقعیـت مکانی مشـتری و ارائه دهنده 
خدمات، بنا شـده و به این ترتیب مشـکل فاصله 

مکانی زیاد دو طرف معامله را رفع کرده است.

g می توانید پول دربیاوريد
محدودیتـی در این اپلیکیشـن از نظـر دریافت 
یـا ارائـه خدمات وجـود ندارد. به ایـن معنی که 
حسـاب کاربـری شـما، هـم می توانـد خدمات 
دریافـت کنـد و هم خدمات ارائـه کند. پس اگر 
تخصصی دارید که فکر می کنید به درد اطرافیان 
می خورد، می توانید آن را در »بی واسـطه« ارائه 
دهید. محیط »بی واسـطه« پر از مشـتری است 
و همیـن یکـی از شـاخصه های اصلی آن اسـت. 
همـه منتظر هسـتند تا خدمـات دریافت کنند. 
پس سـعی کنید خودتان را خیلی خوب معرفی 
کنید. البته به محض ورود به محیط اپلیکیشن، 
می توانیـد تـا 50 پیشـنهاد قیمـت را به صورت 
رایـگان در اختیار مشـتریان قـرار دهید و بعد از 
آن باید به ازای هر پیشنهاد قیمتی که می دهید، 
هزینه ناچیزی را به اپلیکیشن بپردازید؛ چیزی 
در حـدود 200  تومـان بـه ازای هر پیشـنهاد. با 
معرفی اپ به دیگران نیز می توانید اعتبار جذب 
کنید و پیشنهادهای رایگان خود را بیشتر کنید.

g  نیازهای زيرساختی 
يک استارت آپ چیست؟

راه انـدازی یک اسـتارت آپ متمایز که خدماتی 

متفاوت تـر از سـایرین ارائـه می کنـد و می تواند 
مزیـت رقابتـی بیشـتری داشـته باشـد، بـدون 
فراهـم آوردن زیرسـاخت مناسـب، امکان پذیر 
نیسـت. در واقع، زیرسـاخت های سخت افزاری 
و نرم افـزاری در حـوزه ITC قلـب تپنـده تمام 
استارت آپ هاسـت. درسـت بعد از اولین مرحله 
راه اندازی استارت آپ یعنی خلق ایده، مهم ترین 
مرحلـه ایجاد زیرسـاخت فنی متناسـب با ایده 
موردنظر است. در حقیقت، حتی پیش از انتخاب 
نـام برند و عرضه محصول، باید زیرسـاخت فنی 
مناسـب بر بسـتر اینترنت، شـبکه و سخت افزار 
پیش بینی و فراهم شـود. استارت آپ هایی که با 
توسـعه و اسـتفاده از زیرساخت های فن آورانه با 
فناوری باال مثل رایانش ابری یا اینترنت اشیاء و 
مواردی مانند آن، زیرساخت های فنی مورد نیاز 

کسب وکارها و افراد را فراهم می کند.
در مقایسـه تطبیقـی بـا الگـوی بین المللی، این 

نتیجـه حاصل شـده که اسـتارت آپ ها بیشـتر 
در حـوزه هایـی همچـون بازاریابـی، محتـوا و 
رسانه های دیجیتال، خرده فروشی، داده بزرگ، 
اینترنـت اشـیاء، بهداشـت، آمـوزش، فین تک، 
حمل ونقـل و بـازی فعـال هسـتند؛ بنابرایـن با 
توجه به نیازها و پتانسـیل های کشور و روند روز 
دنیا در حوزه فناوری اطالعات، ضروری است در 
سیاست گذاری ها برای توسعه استارت آپ ها در 
حوزه هایـی چون فناوری هـای جدید دیجیتال 
)مانند اینترنت اشیاء، داده بزرگ و...(، همچنین 
حوزه های بهداشـت و درمان، حوزه های مالی و 
محتوای چندرسانه ای توجه و حمایت بیشتری 
صـورت گیرد. تمامی ایـن نیازها، به خوبی لزوم 
اسـتفاده از ابزارهای زیرسـاختی حوزه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات و همین طـور امنیتـی را 

نشان می دهد.

نکتـه ای که باعث شـده گوگل، اوبر، فیسـبوک، 
Airbnb و... نسبت به سایر شرکت های فناوری 
دنیا متمایز باشـند، اسـتفاده از زیرسـاخت های 
مدرن تـر در حوزه فناوری اطالعات بوده اسـت. 
زیرسـاخت به شـرکت ها کمک می کند تا خیلی 
سـریع تر بتواننـد در ایـن بازار رقابتـی، خدمات 
و محصـوالت خـود را عرضـه کننـد. همچنین، 
هزینه هـای اقتصادی که شـامل بهره وری باال و 
امـکان تبدیـل هزینه های فنـاوری اطالعات به 
درآمـد می شـود را به خوبـی مدیریت کنند و در 

نتیجه سریع تر رشد کنند.
برخـی زیرسـاخت ها نظیـر دیتاسـنتر، شـبکه 
اینترنـت، شـبکه داخلـی و امنیت شـبکه برای 
بسـیاری از اسـتارت آپ ها یک نیاز حیاتی است. 
امـروزه اسـتارت آپ ها بیش از هـر زمان دیگری 
درحـال ورود بـه بـازار دیتاسـنتر هسـتند. آنها 
بـا رویکـردی خالقانـه و ارائـه محصوالتی نظیر  
اسـتفاده از سـرورهای کوچک تر، بهینه سـازی 
نرم افزاری، تبدیل سـرور و تقلید و تکثیر دوباره 

داده ها، به این کارزار وارد شده اند.
زیرسـاخت های ICT همچنین به استارت آپ ها 
کمـک می کنـد تا بـا کمک ظرفیت هـای باالی 
اینترنـت پرسـرعت و اینترنـت موبایـل، محتوا 
و خدمـات خـود را عرضـه کننـد و در عین حال 
اسـتفاده از دیوایس هـای هوشـمند از سـمت 
کاربـر نیز افزایـش یابد. این شـبکه چندوجهی 
پلتفرم هایـی را ایجـاد می کند که در آن خریدار 

به فروشنده متصل می شود. 
بنابرایـن، امکانـات و زیرسـاخت های ICT و 
IT عـالوه بـر افزایـش ظرفیت هـای خدماتـی 
شـرکت های اسـتارت آپی، زمینه سـاز یک بازار 
عرضـه و تقاضـای بزرگ تـر بـرای کاربـران یـا 

مصرف کننده نهایی نیز می شود.
کشور ما با داشتن جمعیت جوان، پتانسیل الزم 
برای رشـد اسـتارت آپ های حوزه IT و ICT را 
دارد، خصوصاً اگر این استارت آپ ها در ارتباط با 
مشـتریان نهایی باشد. در سال های اخیر، عالقه 
به رفع نیازها از روش های آنالین و اپلیکیشن ها 
به طرز چشمگیری رشد داشته است. روش هایی 
کـه بـه مرور زمـان بهتر شـده اند، نواقص خود را 
برطرف کرده اند، به بلوغ رسـیده اند و حاال برای 
مشتریان خود، راحتی، سرعت و دقت را در کنار 

هزینه کمتر فراهم آورده اند.
اسـتارت آپ »بی واسـطه« هم در همین راستا از 
تیرماه امسال قدم به عرصه ظهور گذاشته و باید 
دیـد که چقدر می توانـد در راه و بازاری که برای 

خود تعریف کرده، موفق عمل کند. 

 زيرساخت های سـخت افزاری و 
نرم افـزاری در حـوزه ICT قلب 
تپنده تمام استارت آپ هاسـت. 
درسـت بعـد از اولیـن مرحلـه 
راه اندازی استارت آپ يعنی خلق 
ايـده، مهم تريـن مرحلـه ايجاد 
زيرسـاخت فنی متناسب با ايده 

موردنظر است



22

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

1 شمــــاره 
آبــان  1397

گزارش

از SDN و اهمیت آن چه می دانید؟
با گسترش روزافزون شــبکه های رايانه ای،  محسن عارفی

ارتباطات گسترده سازمان ها با يکديگر و يا با مترجم
مشتريان خود و  همچنین افزايش استفاده از 
تجهیزات رايانشی محققان و متخصصان را به فکر طراحی و ايجاد 
راهکارهای نوين برای بهینه سازی اين فرآيندها انداخت؛ يکی 
از اين فناوری ها SDN است. برای بسیاری از افرادی که در حوزه 
زيرساخت شــبکه فعالیت می کنند، SDN واژه غريبی نیست.  
SDN(Software Defined Networking(بــه عنوان يک تغییر 

بزرگ جهت ســهولت و بهبود مديريت شبکه ايجاد شده است. 
 SDN البته ســابقه ظهور اين مفهوم به 22 سال قبل باز می گردد؛
از سال 1996 و با هدف مديريت کاربران بر روی ارسال و دريافت 
اطالعات در داخل شبکه و پاسخ به نیازهای ديتاسنترهای بزرگ 
که ترافیک داده های غیرقابل پیش بینی دارند، به وجود آمد. از 
ويژگی های منحصربه فرد SDN می توان به تغییر نحوه عملکرد 
شــبکه ها اشاره کرد. به طور خالصه، SDN يک شبکه مبتنی بر 

نرم افزار است که  هوش شبکه را از سخت افزار جدا می کند. 

g نیاز داريم؟ SDN چرا به
فراهـم کـردن تضمیـن کیفیـت سـرویس بـه 
هـدف مهـم شـبکه هاي امـروزي تبدیل شـده 
اسـت. وقتی برقراری ارتباط در شـبکه پیچیده 
می شـود، می بایست راه حل هایی داشته باشیم 
که هزینه های نصب و اسـتفاده از سیسـتم های 
پیچیـده، هزینـه نیـروی انسـانی و هزینه های 
مصرفـی شـبکه را به حداقل کاهـش دهیم. در 
این شـبکه ها با تفکیـک برنامه هاي کاربردي از 
زیرساخت اصلي شبکه و انعطاف پذیري در الیه 
کنترلي، شـبکه ها هوشـمندتر و کنترل پذیرتر 

می شوند.
یک شـبکه بزرگ عمدتاً بـرای عملکرد صحیح 
نیـاز به پیکربندی و مانیتور کردن دارد. مانیتور 
کردن چنین شـبکه هایی هم فقط برای بار اول 
کافـی نبوده و بسـته بـه نیازهای کاربـران باید 
همواره بتواند تغییر کند. حال سـوال اینجاست 
چگونـه می شـود با کمترین خطـا و صرف زمان 
کمتر نیازهای کاربران را پاسـخ داد؟برای اینکه 

بتوانیم پاسـخ این سـوال را بدهیم ما می بایست 
یـک سیسـتم یکپارچـه کننده شـبکه را آماده 
کنیـم سیسـتمی که وقتـی دسـتور را  از کاربر 
دریافت می کند بتواند به زبان و کدهای مختلف 
تبدیل کند و سپس آن را بدون درگیری و اطالع 
کاربـر از تنـوع و پیچیدگـی شـبکه فراتـر از هر 
پروتکل نیازهای او مدیران شـبکه را به بهترین 

شکل پاسخ دهد.

g ويژگی های 
Software Defined Networking 

SDNیک شـبکه مبتنی بر نرم افزار اسـت که با 
دو ویژگي زیربنایي آن را از شـبکه هاي سـنتي 

متمایز می کند:
SDN -1 الیه کنترل )Control Plane( و الیه 
داده )Data Plane(را از یکدیگر جدا می سازد. 
رابـط کاربـري )Southbound API( رابطـي 
بین الیه کنترل و الیه داده است . اگرچه برخي از 
شرکت ها، پروتکل هاي خود را بر روي این رابط 

کاربـري)API ( براي SDN پیشـنهاد کرده اند، 
با این حال OpenFlow گسـترده ترین پروتکل 
مورداسـتفاده بین الیـه داده )Data Plane(و 
الیـه کنتـرل)Control Plane( اسـت . به طور 
کلـی OpenFlow، مشـخصات ارتباطات بین 

الیه داده و الیه کنترل را تعریف می کند. 
 )Control Plane( الیـه کنتـرل SDN -2
را یکپارچـه مي کنـد. سـوئیچ ها و روترهـاي 
موجـود به دسـتگاه هاي ارسـال سـاده تبدیل 
می شـوند و منطق کنترل بر روي یک سـرور با 
نام Controller متمرکز می شـود. به لطف الیه 
کنتـرل متمرکز مي توان به صورت منطقي یک 
دید کلي از توپولوژي و وضعیت فعلي شـبکه را 
به دست آورد و مي توان چندین دستگاه انتقال 
را کنتـرل کـرد . در ایـن روش به جـاي آنکه هر 
مسـیریاب اطالعات روترهاي همسایه را داشته 
باشـد، الیه کنترل می توانـد دید منطقي از کل 
شـبکه داشـته باشد و به این ترتیب حجم کاري 
باالیي که جهت پیکربندي به ازاي هر دسـتگاه 
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در معماري سـنتي شـبکه وجود داشت، کاسته 
می شـود. بنابراین اپراتورهاي شـبکه می توانند 
تمـام دسـتگاه ها را از طریـق الیـه کنتـرل 

پیکربندي نمایند.

g SDN مزايای استفاده از
بـا SDN ادمین شـبکه ممکن اسـت در صورت 
لـزوم قوانین سـوئیچنگ شـبکه را تغییر دهد؛ 
این قوانین شـامل اولویت بندی، حذف یا حتی 
مسـدود کردن انواع خاصی از بسـته ها با سطح 
مختلفـی از کنتـرل و امنیـت اسـت. این امکان 
به ویـژه در رایانش ابری بـا معماری چندکاربره 
مفیـد اسـت زیرابـه ادمیـن اجـازه می دهـد تا 
بارهـای ترافیکـی را بـه صـورت انعطاف پذیر و 
 SDN کارآمدتـری مدیریـت کنـد. اسـتفاده از
اساسـاً باعث می شـود که ادمین از سـوئیچ های 
ارزان قیمت تـر اسـتفاده کنـد و کنترل ترافیک 
شبکه را بیشتر از همیشه در اختیار داشته باشد.
از مزایـای دیگـر SDN می تـوان بـه مدیریـت 
شـبکه و نظـارت end-to-end روی آن اشـاره 
کرد. ادمین شـبکه، به جـای تنظیم پیکربندی 
چندین دسـتگاه مجزا برای توزیع دستورات به 
سـوئیچ های متصل، فقط با یـک کنترل کننده 
متمرکـز روبـه رو خواهـد بـود. ایـن قابلیـت 
همچنین یک مزیت امنیتی محسـوب می شود 
زیـرا کنترل کننـده می تواند ترافیـک را نظارت 

و سیاسـت های امنیتـی را اعمـال کنـد. بـرای 
مثـال، اگر کنترل کننده، ترافیک مشـکوکی را 
تشخیص دهد، می تواند جریان داده ها را دوباره 

مسیردهی کرده یا قطع کند.

به دلیل این که SDN سرویس های مرتبط را به 
صورت مجازی ارائه می کند، باعث کاهش حجم 

سخت افزارها و هزینه های عملیاتی می شود. 
 SD-WAN سـبب پیدایش SDN ،عـالوه بر این
شـده اسـت. SD-WAN در جهت سـاده سازی 
شـبکه های شـعب مختلف اسـتفاده می شـود. 
 SD-WAN می تـوان این طور عنوان کرد که هم
و هم SDN بر پایه نرم افزار اسـتوار هسـتند. اما 
نبایـد فرامـوش کرد SDN یک معماری اسـت، 

در حالیکه SD-WAN یک تکنولوژی محسـوب 
می شود.

g  چالش های استفاده از فناوری
SDN

بحـث امنیت، در اسـتفاده از فنـاوری SDN هم 
یک مزیت محسـوب می شـود و هم یک نگرانی. 
کنترل کننده مرکزی SDN یک نقطه شکسـت 
ایجاد می کند و اگر هدف حمله یک مهاجم قرار 

گیرد، برای شبکه بسیار مخرب است. 
چالـش دیگـر این اسـت که در صنعت شـبکه، 
هیچ تعریف مشخصی از شبکه های تعریف شده 
هـر  و  نـدارد  وجـود   SDN یـا  نرم افـزاری 
فروشـنده ای شـیوه خاص خـود را برای تعریف 
SDN ارائه می کند که این رویکردها از مدل های 
سخت افزارمحور تا پلتفرم های مجازی سازی با 
همگرایـی فوق العـاده در طراحـی شـبکه را 
در بـر می گیـرد. ایـن در حالی اسـت که برخی 
طرح های معماری شـبکه اغلب با SDN اشتباه 
گرفته می شـوند که این موارد شـامل معماری 
شبکه با شیوه white box، تقسیم بندی شبکه، 
اتوماسیون شبکه و شبکه های قابل برنامه ریزی 
می شـود. در حالـی کـه SDN می توانـد از ایـن 
مزیت ها بهره برداری کند و با این فناوری ها هم 
منطبق شود اما همچنان به عنوان یک فناوری 

مجزا استفاده می شود.

SDN ســـــــخت افزارها و 
توسط  قباًل  که  سرويس هايی  
انجام  اختصاصی  سخت افزار 
را مجازی سازی می کند  می شد 
که اين امر به مزايايی چون کاهش 
سخت افزاری و در نتیجه کاهش 
منتهی  عملیاتی  هزينه های 

می شود
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توانمندسـازی اشـیاء بـرای اتصـال در هر زمـان و در هر مجید هدايتی اینترنـت اشـیاء بـه عنـوان چهارمیـن انقـالب صنعتـی 
مکان، با هر چیزی و هر شـخصی اسـت تا به این طریق از هر مسـیر یا شبکه و 

خدمتی به صورت ایده آل استفاده کند.
عبارت »اینترنت اشـیاء« برای نخسـتین بار در سـال 1999 توسـط »کوین 
اشـتون« مـورد اسـتفاده قـرار گرفت و جهانـی را توصیف کرد کـه در آن هر 
چیزی، از جمله اشیای بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به 

کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند.
بـا اینکـه اینترنـت در حال حاضر همه مردم دنیا را به یکدیگر متصل کرده اما 

مفهوم اینترنت اشیاء، اتصال تمام اشیاء به یکدیگر است.
تحلیـل شـاخص های حوزه هـای اقتصادی و فناوری به وضوح نشـانگر نقش 
کلیدی Internet Of Things در سیر تکاملی فضای مجازی است؛ بنابراین 
بعید نیسـت که این فناوری در آینده تمامی عرصه های زندگی بشـر را تحت 

تأثیر قرار دهد. 
از آن جهت که توسعه فناوری ها از رادیو تا اینترنت نوعی پیوند با فعالیت های 
نظامی داشـته و همگان در راسـتای »جهانی سـازی« مطرح شده است، دور 
از ذهـن نیسـت که گرایـش اهداف اقتصـادی و سیاسـی قدرتمندان جهان 
نظیر وزارت دفاع آمریکا که توسـعه »اینترنت« را با هدف حفاظت از شـبکه 

کامپیوترهای این کشور کلید زد، به سمت اینترنت اشیاء باشد.
»اریـک فیسـچر« یکی از متخصصـان زبده حوزه فنـاوری آمریکا در تعریف 
اینترنت اشـیاء گفته اسـت: »شـبکه ای از اشـیاء که به یاری رایانه و اینترنت 
بـا یکدیگـر در ارتبـاط هسـتند و این اشـیاء شـامل هر چیزی بـوده و قابلیت 
جمع آوری داده ها، کنترل شدن یا ارتباط از راه دور را نیز دارا خواهند بود.«

پرواضح است که منظور از »Thing«، شئی هوشمند با آدرس مشخص قابل 
ردیابی در شـبکه سراسـری اینترنت اسـت که با تکیه بر زیرساخت ارتباطی 

خود، به ارسال و دریافت اطالعات می پردازد.
بـا تصـور اینکه تمامی اشـیاء پیرامـون محیط زندگی، هوشـمند و در تطابق 
کامل با پروتکل های شبکه ای کالن نظیر اینترنت باشند، توانایی های بالقوه 
و راهبـردی بـرای ایجـاد تغییرات اساسـی در اماکن مسـکونی، سـازمان ها، 
شـرکت ها، شهرها، کشورها، سـالن های اجتماعات، حوزه های زیرساختی و 
حیاتی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ملی و... حاصل می شـود که 
در بدترین حالت، می تواند تبعات و هزینه های تحمیل شده بسیاری که شاید 

جبران آنها غیرممکن به نظر برسد را به همراه داشته باشد.
به واسطه همین مخاطرات احتمالی است که درباره پیشامدهای این پدیده 
که هنوز فراگیر نشـده و کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسعه در آستانه 
ورود به مباحث اجرایی آن هستند، با قطعیت صحبت نمی شود و تحلیلگران 
اقتصـادی تنهـا بـه ذکـر این نکتـه بسـنده کرده اند کـه »اینترنت اشـیاء«، 
تسهیل گری در حوزه دسترسی به دیتا است که می توان با تکیه بر آن روز به 
روز به اطالعات حیاتی تری دست یافت و بر این اساس فناوری مذکور، سهم 

قابل توجهی در رشد اقتصادی دهه آینده خواهد داشت. 
مؤسسـه تحقیقاتـی »گارتنـر: تحقیقاتی را به شـکل پراکنـده پیرامون این 

مفهـوم نوظهـور انجـام داده که بر مبنای آن پیش بینی کرده تا سـال 2020 
بیش از 25میلیارد وسیله به شبکه اینترنت متصل شود، در گزارش دیگری 
که همین مؤسسـه منتشـر کرده، پیش بینی شده هزینه های جهانی امنیت 
اینترنت اشیاء در سال 2018 به 1/5میلیارد دالر برسد در حالی که این رقم 

در سال 2017 حدود 1/2 میلیارد دالر بود.
امـا نکتـه مهمـی که در راسـتای توسـعه این فنـاوری نباید از آن غافل شـد، 
ایـن اسـت کـه توسـعه IOT و کسـب وکارهای مرتبط با آن نبایـد بدون نگاه 
اکوسیستمی باشد و از این حیث باید دامنه فعالیت، اقدام، نظارت و همکاری 
بخش های حاکمیتی، خصوصی و اجرایی مشـخص و تعریف شـود. طبیعی 
اسـت کـه عـده ای ماهیـت این فناوری را بیشـتر بـه ICT نزدیـک بدانند اما 
مخاطرات بالقوه و موجود در متن آن ایجاب می کند دستگاه قضایی نسبت به 
جرایم احتمالی که می تواند از انباشت داده های حاصل شده از دستگاه های 
اینترنت اشـیاء ایجاد شـود، آگاهی داشـته باشـد و از طرفی با توجه به اینکه 
اغلب کارکردهای فعلی این فناوری در ورتیکال های حسـاس و حیاتی نظیر 
انـرژی )آب، بـرق و گاز( و حمل ونقـل سراسـری مطرح اسـت، سـازمان ها و 
دسـتگاه  های مرتبـط بـا این بخش هـا، اطالعات و آگاهـی الزم برای برخورد 
با پدیده های نو از جنس سنسـورهای اینترنت اشـیاء و مقوله هایی همچون 

بیگ دیتا را داشته باشند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسـعه فناوری و کسـب وکارهای 
مرتبط با فاوا، فناوری های زیرساختی مهم و تأثیرگذار نظیر اینترنت اشیاء، 
بیگ دیتـا و رایانـش ابـری را به عنـوان موضوعات محوری شناسـایی کرده و 
درصـدد پیاده سـازی آنهاسـت؛ تا جایی که پژوهشـگاه ارتباطـات و فناوری 
اطالعات وابسـته به این وزارتخانه، پروژه »تدوین ره نگاشت اینترنت اشیاء« 
را در دسـتورکار دارد، سـایر بخش هـای حاکمیتـی و اجرایـی کشـور نیز که 
در آینـده از جملـه بازیگـران ایـن صنعت یا حتی نقطه هدف اینترنت اشـیاء 
هسـتند، بایـد اقداماتـی از این دسـت را طراحی و برنامه ریـزی کنند چرا که 
سـرعت تحوالت و پیدایش مباحث تکنولوژیک به اندازه ای باالسـت که گاه 
سـاختارهای بروکراتیک نهادها و سـازمان ها، اجازه آپدیت شـدن سـاختار 
جدیـد و همـگام شـدن با موضوعـات روز را نمی دهد و زمانی به خود می آییم 

که سیل فناوری های نوین ما را با خود برده است...
نویـن بـودن ایـن مقوله برای بسـیاری از فیلدهـای اجرایـی و ورتیکال های 
برجسته در کشور، ایجاب می کند که فضایی کلی و همه گیر از وضعیت فعلی 
و حاکـم بـر ایـن فناوری ارائه شـود که قطعاً مجال آن در این گزارش نیسـت 
امـا گذری بر نتیجه پیمایش سـال گذشـته مرکز تحقیقـات مخابرات ایران 
به عنوان بررسـی کننده وضعیت فعلی شـرکت های فعـال در حوزه اینترنت 
اشـیاء، خالی از فایده نیسـت. این مرکز در نمایشـگاه تلکام که با حضور بیش 
از 240 شرکت برگزار شد، پیمایشی داشت و نهایتاً براساس نظر تیم توسعه 
کسب وکار، به این نتیجه رسید که 48 شرکت حائز شرایط حضور در پیمایش 
مذکور هسـتند که فعالیت آنها در انطباق با اینترنت اشـیاء اسـت. در بخشی 
از گـزارش ایـن پیمایـش به موانع فعالیت در حوزه اینترنت اشـیاء در سـطح 
بین المللی پرداخته شده و آمده است که فعالیت شرکت ها در زمینه اینترنت 

نیمهخالیلیواناینترنتاشیاء

چند چیز تا اینترنت چیزها!
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گزارش

اشیاء - به عنوان یک فناوری نوظهور - مستلزم وجود آمادگی های الزم است. 
از این منظر، برخی سـازمان ها به لحاظ تأمین منابع مالی، کسـب ایده های 
خالقانه، طراحی محصوالت و خدمات جدید، توانایی تولید و توزیع و فروش 
محصـوالت و خدمـات و تأمیـن نیروی انسـانی متخصص و... دچار مشـکل 
می شـوند که وجود موانع مالی، سـازمانی و محیط کسـب وکار مهم ترین این 

چالش هاست.
تأمین هزینه های تحقیق و توسـعه، خرید تجهیزات و ماشـین آالت، تجهیز 
آزمایشگاه ها برای تست محصوالت و خدمات اینترنت اشیاء همگی نیازمند 
تأمین اعتبارات مالی اسـت که ممکن اسـت شـرکت آن را مستقیماً از منابع 
درآمـدی خـود تخصیـص دهد یا از طریق یـک منبع بیرونـی مانند بانک ها 
و سـازمان های حامی سـرمایه گذاری های مخاطره پذیـر تأمین اعتبار کند. 
توجه به زیرسـاخت های مالی و اقتصاد کالن یک موتور محرک جدی برای 
شـتاب دادن توسـعه فناوری اینترنت اشـیاء اسـت؛ در این راستا کشورهای 
مختلـف نیـز به دنبـال حمایت از کسـب وکارهای خود هسـتند. برای مثال 
چین مشـوق های مالی دولتی برای توسـعه کسـب وکارهای اینترنت اشـیاء 
در نظـر گرفتـه و صنـدوق ویـژه ای ایجاد کرده اسـت که به ترویـج تحقیق و 
توسـعه، کاربردهـا و خدمـات می پردازد. این صنـدوق کمک های مالی خود 
را بـه پروژه های دارای تأمین مالی شـخصی می دهـد و یارانه هایی به صورت 
وام در حمایت از شـرکت ها از طریق بودجه وام بانکی ارائه داده اسـت. وزارت 
مالیه و وزارت صنایع و فناوری اطالعات نیز در سـال 2011 به طور مشـترک 
اقدامات مشـترکی را برای تشـکیل صندوق ملی رایانه برای توسـعه صنعت 

اینترنت اشیاء انجام دادند.
ایاالت متحده نیز در حمایت از شـرکت ها و کسـب وکارها، تأمین مالی را در 
چارچوب ترویج اینترنت اشیاء از طریق صندوق زیرساخت، وام ها، امتیازات 
مالیاتی و سایر یارانه ها ایجاد کرده است. کره جنوبی نیز در 5-3 سال آینده 
50 میلیارد وون )معادل 49 میلیون دالر( برای رشـد بازار اینترنت اشـیاء در 

این کشور بودجه در نظر گرفته است.
در نتیجـه، حمایـت مالـی از کسـب وکارها و شـرکت های فعـال اینترنـت 
اشـیاء بخشـی ضروری اسـت و ایـران نیز برای توسـعه و رونق ایـن فناوری 
در سـطح شـرکت ها، بایـد تا جای ممکـن موانع مالی پیش روی شـرکت ها 
را با ایجاد تسـهیالت تشـویقی بردارد. عوامل سـازمانی نیز باید پشـتیبان 
اینترنت اشیاء باشد؛ مدیران ارشد سازمان و ساختار سازمانی باید از اینترنت 
اشـیاء پشـتیبانی کنند و گرنه نمی توان انتظار داشـت تالش ها به اثربخشی 
بیانجامد. وجود اسـتراتژی های مشـخص برای توسـعه اینترنت اشـیاء در 
شـرکت تـا حـد زیادی کمک می کنـد تا تمامی بخش هـای مرتبط به درک 
مشـترکی از موضوع دسـت یابند. نیروی انسـانی آموزش دیده و متخصص، 
دغدغه دیگر شرکت هایی است که قصد ورود و گسترش فعالیت هایشان در 
حوزه اینترنت اشـیاء را دارند. منابع انسـانی، منابع دانشـی شرکت را تقویت 
می کننـد و بـا اشـتراک گذاری دانش خـود، بلوغ مهارتی سـازمان در زمینه 

اینترنت اشیاء گسترش می یابد.
مدیریـت زنجیـره تأمین هماهنگ و یکپارچه بـرای تولید محصوالت و ارائه 
خدمات اینترنت اشـیاء موضوع دیگری اسـت که از سازمانی به سازمان دیگر 
فرق می کند. میزان توانمندی شـرکت در مدیریت زنجیره تأمین به کاهش 
هزینه ها و افزایش پاسخگویی کمک خواهد کرد. تحلیل مناسب بازار و داشتن 
دانش کافی درباره خرده فروشـان، عمده فروشان، سالیق مصرف کنندگان و 
اطالعات مشـتریان بالقوه و بالفعل محصوالت و خدمات اینترنت اشـیاء نیز 
به عکس العمل درسـت شـرکت ها در پاسـخ به نیازها و تقاضاهای موجود و 

در نهایت کسـب مزیت رقابتی و اکتسـاب و ایجاد سـهم بازار بیشـتر، کمک 
می کند.

همچنیـن از آنجـا کـه فنـاوری اینترنت اشـیاء یک فناوری نوظهور و بسـیار 
وابسـته بـه سـایر فناوری های مرتبـط با الیه هـای ادوات، شـبکه، پلت فرم، 
امنیـت، سـاخت محصـوالت اینترنت اشـیاء و... اسـت، داشـتن دانش کافی 

نسبت به فناوری های مرتبط، راهگشا خواهد بود.
در کنار موارد مطرح شـده، شـرکت ممکن اسـت برای توسعه اینترنت اشیاء 
در محیط کسـب وکار نامناسـبی قرار داشـته باشد و در زمینه های مختلف از 
جمله طراحی، امکان سنجی، تست نمونه، پیاده سازی پایلوت، فروش و... نیاز 
به همکاری با شرکت های بین المللی داشته باشد که میزان سهولت برقراری 
چنین روابط و ایجاد شـراکت با خارجی ها، از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. 
البتـه ممکن اسـت به دلیل تحریم های ناعادالنـه، از تبادل بانکی و همکاری 
با شـرکت های خارجی محروم شـود. همچنین میزان رقابت میان بازیگران 

فعلی بازار نیز بر توسعه اینترنت اشیاء مؤثر خواهد بود.
اگر انحصار یک یا چندقطبی در کشـور ایجاد شـده باشـد، عماًل بسـیاری از 
شـرکت های توانمند نمی توانند در عرصه اینترنت اشـیاء ظهور یابند. تقاضا 
نیز ممکن است برای برخی از محصوالت و خدمات اینترنت اشیاء قابل برآورد 
نباشد و شرکت ها درک صحیحی از میزان تقاضا برای محصوالت و خدمات 

خود در این حوزه نداشته باشند.
قوانین و مقررات مرتبط با اینترنت اشـیاء نیز می تواند نقش تسـهیل کننده 
ایفا کند یا اینکه مانع توسـعه فناوری شـود؛ هرچه قوانین برای کسب وکارها 
منعطف باشـد، کسب وکارها کمتر دچار بروکراسی های ناکارآمد می شوند و 

کسب وکارها سریع  تر رونق می گیرند.
سیاسـت های بازرگانـی مرتبـط با فناوری اینترنت اشـیاء نیز بایـد از واردات 
ادوات و تجهیزات موردنیاز حمایت کند و در جهت تشویق صادرات، مقررات 

تشویقی ایجاد شود.
مهم ترین موانع تخصصی دیگری که در البه الی این گزارش به صورت کیفی 

و تشریحی به آن پرداخته شده، شامل موارد زیر است:
   فقـدان اسـتانداردهای ایمنـی ملی برای ارتباطات، ذخیره سـازی ابری و 

IOT پردازش اطالعات در حوزه
   عـدم تمایـل کارفرمایـان بـزرگ بـرای ورود به این حوزه به دلیل شـفاف 

نبودن منافع و ریسک ها
   فقدان یک سـکو یا پلت فرم ارزیابی شـده، قابل اعتماد و سـرویس دهنده 

به متقاضیان متنوع
   فقدان راهکارهای مشـخص برای ارتباطات شـبکه ای فراگیر و کم انرژی 

در گستره جغرافیایی بزرگ
   از نتایج مهم حاصل از این پیمایش نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فعالیت شرکت ها در تمامی الیه های منطقی اینترنت اشیاء توزیع شده است.
   صنعت فاوا در توسعه اینترنت اشیاء، جایگاه توانمندساز و فعال ساز برای 

توسعه اینترنت اشیاء را ایفا می کند.
توسـعه کسـب وکار و سـرویس مرتبط با اینترنت اشیاء در کشور، در خارج از 

صنعت فاوا نمود بیشتری داشته است.
نیم نگاهی به این موارد قطعاً مسیر پیش روی حرکت برای فعاالن و بازیگران 
آینده را روشن تر خواهد کرد تا در برخورد با موانع یا ابهاماتی که گوشه ای از 
آن در متن گزارش آمد، دچار یأس و دلزدگی نشده و با تمرکز بر افق پیشرفت 
این فناوری و صنعتی که در پی آن شکل خواهد گرفت، با قدرت به جلو تاخته 

و موانع را از پیش رو بردارند.
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محققـان فعال در دانشـگاه MIT ایاالت متحده 
آمریـکا بـه تازگی هـوش مصنوعـی جدیدی را 
توسـعه داده انـد که مانند یک کـودک می تواند 
زبـان جدیدی یاد بگیرد. با توجه به گسـترش و 
افزایش کاربرد فناوری های نوین همچون هوش 
مصنوعی در حوزه های مختلف نظیر تکنولوژی، 

خودروسـازی و... پژوهشگران بسیاری در حال 
بهره گیری از هوش مصنوعی به منظور توسـعه 
خدمات و تولید بهینه و کم هزینه تر محصوالت 

خود هستند.
 بـر اسـاس آنچـه وب سـایت engadget ادعا 
کرده اسـت، کارشناسـان و تحلیلگران فعال در 

حـوزه فنـاوری پیش تـر برآورد کـرده بودند که 
فناوری هـای نویـن همچون هـوش مصنوعی و 
یادگیری ماشـینی قادر خواهد بود در آینده ای 
نـه چنـدان دور به طور کامـل جایگزین تمامی 

فعالیت های انسان شود. 
حـاال بـه نظـر می رسـد رویـای محققـان و 
متخصصـان هـوش مصنوعی بـه زودی تحقق 
خواهد یافت چراکه به تازگی دانشـمندان فعال 
در دانشگاه MIT که یکی از فعال ترین دانشگاه ها 
و موسسـات آکادمیک در ایاالت متحده آمریکا 
به شمار می رود، اعالم کرده اند هوش مصنوعی 
قادر خواهد بود یکی از پیچیده ترین فعالیت های 
مغـز انسـان را که یادگیری زبان مـادری و زبان 
خارجـی اسـت، انجام دهد و هماننـد یک نوزاد 
از نسـل بشـر، زبانـی کـه در محیـط پیرامونش 

گفت وگو می شود را فرا گیرد.

هوشمصنوعیهمچونیککودکزبانیادمیگیرد!

به نظر می رسـد سامسونگ قصد دارد به یکی از 
قطب های بزرگ و مهم فناوری هوش مصنوعی 
در جهان تبدیل شود. با توجه به اینکه این روزها 
فناوری هـای نویـن همچون هـوش مصنوعی و 
یادگیـری ماشـینی، از اسـتقبال بی نظیـری از 
سوی غول های تکنولوژی نظیر گوگل برخوردار 
است، به نظر می رسد شرکت کره ای سامسونگ 
نیـز تصمیم گرفته در رقابت تنگاتنگی با گوگل 
- غـول تکنولـوژی آمریکایی که در حوزه هوش 
مصنوعی فعالیت دارد - به تأسیس و راه اندازی 
یـک مرکـز تحقیـق و توسـعه فعـال در کانـادا 
بپـردازد و انحصـار قطـب هوش مصنوعـی را از 

گوگل بگیرد. 
شـرکت آمریکایـی گوگل که تاکنـون در حوزه 
Artificial intelli-( فنـاوری هـوش مصنوعـی

gence( یکه تـازی می کرد، از این پس با رقیب 
جدیـد و قدرتمنـدی مواجه خواهد شـد و قرار 
اسـت متخصصـان هـوش مصنوعـی در مرکـز 
سامسـونگ که در شـهر مونترال کانادا مسـتقر 
است، به تحقیق و توسعه بپردازند و این شرکت 
را بـه یکـی از قطب های قدرتمنـد این حوزه در 
جهان تبدیل کنند. سامسـونگ که به تازگی از 
تأسیس چنین مرکزی در مونترال کشور کانادا 
خبر داده، درصدد اسـت یک مرکز دیگر نیز در 
شـهر تورنتـوی کانادا راه انـدازی کند تا بتواند با 

قدرت بیشـتری به توسـعه این فناوری بپردازد. 
شهر مونترال که میزبان دو دانشگاه برتر و فعال 
در زمینـه یادگیـری ماشـینی و روابط انسـان و 
ربـات اسـت، گزینه قدرتمندی بـرای آغاز بکار 
فعالیت های سامسـونگ به شـمار مـی رود تا به 
کمـک نخبـگان و متخصصـان این شـرکت، به 

توسعه این فناوری های هوشمند بپردازد. 
وب سـایت phonearena در گـزارش خـود 
عنوان کرده است یکی از بزرگ ترین انگیزه های 
سامسـونگ برای تأسـیس این مرکز در کانادا و 
در همسـایگی ایـاالت متحـده آمریـکا، تکامل 
دستیار صوتی هوشمند اختصاصی سامسونگ 
موسـوم بـه Bixby در رقابـت با دسـتیار صوتی 
 Google Assistant هوشـمند گوگل بـه نـام
بوده است.  »چو یونگ هوآن« مدیر ارشد مرکز 
تحقیقات سامسـونگ درخصـوص این موضوع 

گفت: سامسـونگ قصد دارد به توسعه فناوری، 
امکانات و قابلیت هایی بپردازد که تاکنون هیچ 
شرکتی به آن توجه نکرده و یا آن را توسعه نداده 
اسـت. هـدف ما تکامـل و پیشـرفت در فناوری 
هوش مصنوعی و کاربرد آن در راسـتای کمک 

به زندگی بشر خواهد بود. 
سامسـونگ همچنین قصد دارد تا سـال 2020 
از طریـق اسـتخدام بالـغ بـر هـزار دانشـمند و 
متخصص در حوزه هوش مصنوعی، به گسترش 
مراکـز تحقیـق و توسـعه خـود بـه شـهرهایی 
نظیـر سـئول، کمبریـج، مسـکو، نیویـورک و 
سـیلیکون ولی بپردازد و این بدان معناسـت که 
بیـش از 40درصـد از تحقیقات سامسـونگ در 
زمینه هوش مصنوعی، در خارج از مرزهای کره 
جنوبـی صورت خواهد گرفـت ولی درنهایت به 

نام این شرکت کره ای تمام می شود. 

»سامسونگ«بزرگترینقطبهوشمصنوعیدرجهانمیشود

فناوری پالس
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تازه ترین تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که رشته های مرتبط با فناوری 
بالک چین و هوش مصنوعی در مقایسه با سایر رشته های دانشگاهی، حقوق 
و طرفداران بسـیار بیشـتری خواهد داشـت. با توجه به گسـترش روزافزون 
فناوری هـای نوینـی همچـون بالک چیـن)Blockchain(، هوش مصنوعی 
)artificial intelligence(  و یادگیری ماشینی )machine learning( در 
صنایع و حوزه های مختلف تکنولوژی همچون ارزهای دیجیتالی رمزنگاری 
شـده، به نظر می رسـد که رشـته های دانشـگاهی و آکادمیک مرتبط با این 

حوزه ها نیز از استقبال بی نظیری برخوردار شده است. 
در گزارشی که شبکه خبری CNBC درباره مشاغل پرطرفدار و حقوق های 
مربوط به آن منتشر کرده است، رشته و شغل های مربوط به فناوری توسعه 
و بکارگیـری بالک چیـن در صـدر مشـاغل پردرآمد و پرطرفـدار جهان قرار 
گرفـت. ایـن تحقیقات که توسـط موسسـه تحقیقاتی و آماری فرانسیسـکو 

گردآوری شده، نشان می دهد مهندسان بالک چین به طور متوسط حقوقی 
معادل 175-150 هزار دالر در سـال دارند که بسـیار بیشتر از میانگین سایر 

مهندسان )ساالنه 135 هزار دالر( است. 
فنـاوری بالک چیـن که این روزها کاربردهای بسـیاری بخصوص در صنعت 
ارزهـای دیجیتالـی رمزنگاری شـده دارد، از اسـتقبال بی نظیـری از سـوی 
کاربران، شـرکت ها و صرافی های فعال در این حوزه برخوردار شـده و به نظر 
می رسـد در سـالهای آینده نیز با تکامل و شـکوفایی بیشتری روبه رو شود. به 
همین خاطر برآورد می شـود رشـته و تخصص های مرتبط با بالک چین در 
آینده ای نزدیک طرفداران بیشتری در سراسر جهان پیدا خواهد کرد و به نظر 
می رسد این روند رو به رشد همچنان در سال های آتی صعودی باقی بماند. 
این روزها دانشمندان و متخصصان فعال در حوزه فناوری و صنعت دیجیتال 
به دنبال ارتقا و تکمیل پلت فرم های مبتنی بر بالک چین و یافتن کاربردهای 
جدیـدی بـرای آن هسـتند تـا بتوانند فناوری مذکور را با رشـد و شـکوفایی 

بیشتری به ثمر رسانده و از آن برای خدمت رسانی به کاربران بهره گیرند. 
شـرکت های بـزرگ و غول هـای تکنولـوژی در جهـان همچـون فیس بوک، 
گوگل، مایکروسافت و IBM نیز افراد با مدارک بالک چین را در صدر مشاغل 

موردنیاز و اساسی خود به ثبت رسانده اند. 
عالوه بر بالک چین، مشاغل مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی که در صنایع 
مختلفی همچون روباتیک، خوردوسازی، تکنولوژی و صنعت هوایی کاربرد 
دارد، نیز پس از بالک چین، دومین شـغل پردآمدی اسـت که شـرکت های 
بـزرگ دنیـا هم اکنـون بـه دنبال توسـعه و بکارگیری مشـاغل مرتبـط با آن 

هستند.  

محققان از یک آسـیب پذیری جدید امنیتی در 
شبکه اجتماعی »تامبلر« خبر داده اند که امکان 
دسترسی و سرقت اطالعات کاربران را به هکرها 
می دهد. این روزها که آسیب پذیری های متعدد 
در اپلیکیشـن، نرم افزار و شـبکه های اجتماعی 
مختلـف، اطالعـات شـخصی و حریم خصوصی 
کاربران را به شـدت تهدید می کند، بسـیاری از 
محققـان و پژوهشـگران امنیتی بـا تالش برای 
کشـف ایـن حفره هـای امنیتـی، سـعی دارنـد 
عـالوه بر مطلع سـاختن کاربران، شـرکت های 
توسـعه دهنده و غول هـای تکنولوژی مربوطه را 
موظـف سـازند تا بـا ارائه سـازوکارهای جدید و 
به روزرسـانی های نرم افزاری، مشکالت مربوطه 
را برطـرف سـازند و بـه حفـظ حریـم خصوصی 

کاربران کمک کنند.
گزارش هـای منتشرشـده از سـوی وب سـایت 
هکرنیوز حاکی از آن است که پژوهشگران فعال 
در حوزه امنیت سایبری به تازگی دریافته و اعالم 
کرده اند که هکرها و مجرمان سایبری با استفاده 
از یـک آسـیب پذیری و ضعـف امنیتـی جدیـد 

قـادر خواهنـد بود بـه اطالعات کاربران شـبکه 
اجتماعـی »تامبلـر« )tumblr( نفـوذ کـرده 
و دسترسـی یابنـد. شـبکه اجتماعـی »تامبلر« 
ضمـن عذرخواهـی از بـروز چنیـن مشـکلی، با 
انتشـار بیانیـه ای اعـالم کـرده آسـیب پذیری 
کشف شـده، امـکان چنـدان زیـادی بـه هکرها 
نمی دهـد، بنابراین لزومـی ندارد کاربران نگران 

افشای اطالعات خصوصی شان باشند. 
کارشناسـان امنیتـی و مسـئوالن ایـن شـبکه 
اجتماعـی بـه کاربـران توصیـه کرده انـد هرچه 
سـریع تر گذرواژه های حسـاب کاربـری خود را 
تغییر دهند تا احتمال نفوذ و دسترسـی هکرها 
بـه اطالعـات شـخصی خـود را بـه میـزان قابل 

توجهی کاهش دهند. 

حفرهامنیتیدر»تامبلر«،حریمخصوصیکاربرانرانقضکرد
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عملکرد»اینتل«فراترازپیشبینیهابود!

همکاری»هوندا«بادانشگاههایآمریکاییبرایتوسعههوشمصنوعی

شرکت »اینتل« با انتشار گزارش مالی سه ماهه خود در سال جاری میالدی 
نشـان داد که از درآمد 19.16 میلیارد دالری خود، 6.4 میلیارد دالر سـود 
کسـب کرده اسـت. با توجه به آنکه شرکت های مختلف فعال در حوزه های 
گوناگـون همچـون غول های تکنولـوژی با اتمام هر فصل از سـال، اقدام به 
انتشـار گزارش مالی و ارائه عملکرد خود می کنند، شـرکت »اینتل« نیز با 
ارائه این گزارش از عملکرد خود در سـه ماهه سـوم سـال جاری 2018 خبر 

داده است. 
»اینتل« با انتشـار چنین گزارشـی نشـان داد که بسـیار بهتر از پیش بینی 
تحلیلگـران عمـل کـرده و موفـق شـده اسـت با همـکاری در کسـب وکار 
دیتاسـنترها و افزایش تقاضا برای تراشـه های پردازنده رایانه، سـود بسـیار 
باالیـی بـرای خـود رقم زند. بسـیاری از تحلیلگران و کارشناسـان فعال در 
حـوزه فنـاوری بـرآورد کرده اند بـا توجه به عملکرد موفقیت آمیـز و فراتر از 
انتظـار »اینتـل«، انتظـار می رود که این شـرکت بـزرگ آمریکایی در کنار 
دست یابی به یک رشد و افزایش 39 درصدی در سودآوری، عملکرد بسیار 
موفقیت آمیز و درخشـانی را در سـه ماهه چهارم سـال جاری نیز برای خود 
به ثبت برسـاند. با اینکه بسـیاری از کارشناسـان »اینتل« بر این باورند که 
جنگ تجاری چین و ایاالت متحده در سـودآوری و درآمدزایی بسـیاری از 

شرکت های آمریکایی از جمله »اینتل« تأثیرگذار خواهد بود اما متخصصان 
و مقامات »اینتل« چنین چالش و مشـکالتی را برای شـرکت خود متصور 
نیسـتند و بر این باورند که این مسـائل خللی در موفقیت آنها ایجاد نخواهد 

کرد. 
یکـی از عوامـل موفقیت آمیز بـرای افزایش تقاضای پردازنده های سـاخت 
اینتل، آیفون های اپل اسـت که با توجه به اسـتقبال زیاد کاربران سراسـر 
جهـان از آیفون هـای اپل، تقاضای اپل برای دریافـت و بکارگیری پردازنده 

نیز افزایش می یابد. 
از طرفی دیگر، »باب سوان« مدیرعامل »اینتل« در این خصوص خاطرنشان 
کرده اسـت که بخش زیادی از تقاضا برای پردازنده های »اینتل« از سـوی 
مشـتریان تجاری و شـرکت های سازنده رایانه و دسـتگاه های الکترونیکی 

مخصوص بازی است. 
بر اساس گزارش منتشر شده، فروش تراشه های مودم »اینتل« در سه ماهه 
سوم سال 2018، رشد و افزایش 131درصدی مواجه بوده است و به همین 
دلیل نیز باید از این پس این شـرکت را تنها قطب تولیدکننده تراشـه های 
مـودم بدانیـم چراکه دیگر »کوالکام« به عنوان بزرگ ترین رقیب »اینتل«، 

سهمی در تولید تراشه های مودم برای گوشی های آیفون ندارد. 
درآمـد بخـش تولیـد پردازنده برای دیتاسـنتر نیز به بیـش از 25.9 درصد 
افزایش یافته و به 6.14 میلیارد دالر رسـیده اسـت که بسیار بیشتر از تصور 
و پیش بینی تحلیلگران بوده است. درآمد بخش سخت افزاری »اینتل« نیز 
با رشدی 15.5 درصدی به 10.23 میلیارد دالر رسیده است که این اعداد و 

ارقام نشان دهنده عملکرد موفقیت آمیز این شرکت بزرگ است. 
الزم به ذکر اسـت اینتل یک شـرکت تجهیزات رایانه ای در ایاالت متحده 
آمریکاست که در زمینه تولید سخت افزارهای رایانه و تلفن همراه، با تمرکز 
بـر مادربورد، کارت شـبکه، چیپ سـت، بلوتوث و حافظه هـای فلش، انواع 
ریزپردازنـده، نیم رسـانا، مدارهای مجتمـع، واحدهای پردازش گرافیکی و 

سامانه های نهفته فعالیت می کند. 

شـرکت خودروسـازی »هوندا«  قصد دارد به منظور توسعه فناوری هوش 
مصنوعی با دانشگاه های ایاالت متحده آمریکا وارد همکاری شود. با توجه 
به توسعه و استقبال بی نظیر از فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشـینی در صنایع خودروسـازی، حاال شرکت ژاپنی »هوندا« 
می خواهـد بـا بهترین دانشـگاه های آمریکایی که میزبـان برترین نوابغ از 
سراسـر جهـان هسـتند، همـکاری کند تا در آینـده ای نزدیـک بتوانند به 

توسعه، طراحی و تولید خودروهای کاماًل هوشمند و خودران بپردازند. 
خودروهای خودران و هوشمند قادرند با بهره گیری از فناوری های نوین و 
پیشرفته ای نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، بدون نیاز به راننده، 
در خیابان و جاده های شـهرهای مختلف تردد و سرنشـینان خود را جابجا 
کنند. مقامات »هوندا« خاطرنشان کرده اند که این  شرکت به تازگی با سه 
دانشـگاه مطـرح آمریکایـی همکاری های خود را آغاز کرده اسـت تا بتواند 

به طور کامل به هوشمندسازی وسایل نقلیه بپردازد. 
بـه گفتـه مقامات هوندا، خودروهای هوشـمند و خودران ایـن امکان را به 
کاربران و سرنشـینان خودرو خواهند داد تا به یادگیری عالقمند شـده و با 
جهان پیرامون و با یکدیگر ارتباطات بهتری برقرار کنند. آنها بر این باورند 

کـه قـادر خواهند بود خودروهایی با ذهنیت کنجکاو و پرسشـگر همچون 
پیچیدگی هـای مغـز انسـان ایجاد کننـد و امکانات بالقـوه ای را در اختیار 
کاربران قرار دهند. دسـتاوردهای این پروژه که با همکاری سـه دانشـگاه 
مطـرح آمریکایـی کلید خورده اسـت، در پایان به صورت عمومی منتشـر 

خواهد شد. 
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اپل مدعی شـده اسـت تراشـه امنیتی که در نسل 
جدیـد رایانه هـای مک بـوک 2018 بـه کار برده 
اسـت، شـنود مکالمـات را از طریـق میکروفـون 

لپ تاپ ناممکن می سازد. 
شـرکت اپل در جریان برگـزاری رویداد رونمایی 
از محصـوالت جدیـدی اعـم از مک بـوک پـرو و 
مک بـوک ایر 2018 قابلیت هـای این محصوالت 
و امکاناتـی کـه به واسـطه بکارگیری تراشـه های 
امنیتـی موسـوم بـه T2 در آنهـا به وجـود آمده 
اسـت،  را شـرح داده و ادعا کرده اسـت که شـنود 
و جاسوسـی از اطالعـات رد و بـدل شـده کاربران 
از طریـق میکروفون های ایـن لپ  تاپ های جدید 

غیرممکن شده است. 
ایـن تراشـه امنیتـی از حافظه داخلـی، داده های 
مربـوط بـه اثـر انگشـت کاربـران و قسـمت های 
دیگـر ایـن لپ  تاپ ها به خوبـی حفاظت کرده و به 
هکرهـا و مجرمان سـایبری که قصـد دارند بدون 
اجازه کاربران، به اطالعات آنها دسترسـی و نفوذ 
پیدا کنند، امکان جاسوسـی و شـنود مکالمات را 

نخواهد داد. 
T2 به قابلیتی مجهز است که میکروفون دستگاه 
را در مواقـع لـزوم از لحـاظ سـخت افزاری قطـع 
می کنـد و ایـن بـدان معناسـت که پس از بسـتن 
و خامـوش کردن دسـتگاه، ارتبـاط میکروفون با 
سـایر قسـمت های لپ تـاپ از لحـاظ فیزیکی نیز 

قطع می شود. 

بـر اسـاس گـزارش وب سـایت The Verge، اپل 
اعالم کرده وقتی ارتباط میان میکروفون با سـایر 
بخش ها به صورت سـخت افزاری قطع می شـود، 
دیگـر هیـچ یک از نرم افزارها قـادر نخواهند بود با 
میکروفـون لپ تاپ ارتباط برقـرار کنند و این امر 
امـکان شـنود مکالمات و جاسوسـی از کاربران را 

به صفر می رساند. 
البتـه الزم به ذکر اسـت که یکـی از جنجالی ترین 
موضوعاتـی کـه همواره کاربران و کارشناسـان را 
نگـران می کنـد، دوربین لپ تاپ اسـت که ممکن 

اسـت ایـن امـکان را بـه هکرهـا بدهـد کـه بدون 
اجـازه آنهـا از زندگی روزمره و مکالماتشـان فیلم 
و عکس برداری کرده و به عبارت دیگر جاسوسـی 
کننـد. بـا اینکه اپل درباره امکان قطع دسترسـی 
هکرها به دوربین از طریق این تراشه امنیتی چیزی 
نگفته اسـت، اما بسـیاری از کاربران امیدوارند که 
در آینـده ای نزدیک تراشـه های امنیتی جدیدی 
در دسـتگاه های الکترونیکـی بکار گرفته شـود تا 
دسترسـی بـه دوربین نیز همچـون میکروفون به 

صورت سخت افزاری قطع و مسدود شود. 

شنودوجاسوسیازلپتاپهایاپلغیرممکنشد

شـرکت موزیـال اعـالم کـرده اسـت که قصـد دارد بـر روی 
افزایش امنیت سایبری مرورگر اینترنتی فایرفاکس 

و حفاظـت از حریم خصوصی کاربران خود تمرکز 
بیشـتری داشته باشد. با توجه به آنکه این روزها 

مسـئله حفاظت از حریـم خصوصی کاربران و 
امنیت سـایبری، بیش از پیش اهمیت اسـت، 
شـرکت موزیـال به تازگـی با انتشـار بیانیه ای 
اعـالم کرده اسـت که نسـخه 65 ایـن مرورگر 

اینترنتی از دسترسی شرکت های توسعه دهنده 
وب سـایت های مختلـف به اطالعـات مربوط به 

مـکان جغرافیایـی و حریـم خصوصـی کاربـران، 
جلوگیری می کند. 

فایرفاکس از این پس به کاربران اجازه می دهد با خیال 
آسوده و بدون دغدغه از افشای اطالعات خصوصی و احتمال ردیابی شدن 
آنهـا، از طریـق مرورگـر اینترنتـی فایرفاکـس به گشـت و گـذار در فضای 

مجازی بپردازند. 
بدیـن ترتیـب موزیال بـا بهره گیـری از جدیدترین 
پروتکل هـای امنیتـی دیگر به توسـعه دهندگان 
وب سـایت های مختلف امکان ردیابی و پیگیری 
کاربرانشان را نخواهد داد و کاربران می توانند از 
این پس با استانداردهای جدید و سخت گیرانه 
موجـود و بکاررفتـه در حالـت اسـتاندارد این 
مرورگر، خیالشـان بابت حفاظـت از اطالعات 
شخصی شان راحت باشد و از طریق این مرورگر 

به کار و فعالیت های روزانه خود بپردازند. 
موزیـال همچنیـن عـالوه بـر حالـت اسـتاندارد، 
 Strict عنـوان تحـت  دیگـر  حالـت  دو 
mode و Custom mode را نیز به قابلیت های این 
مرورگر اضافه کرده است تا همانطور که از نامشان پیداست، جلوی ردیابی 

کاربران و استفاده از cookies را خواهد گرفت. 

مرورگرفایرفاکسجلویردیابیکاربرانرامیگیرد
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رییـس سـازمان فنـاوری اطالعـات بـا بیـان این کـه هیـچ یـک از 
 سـناریوهای احتمالـی تحریـم منجـر بـه قطـع اینترنـت نمی شـود.
امیـر ناظمـی با اشـاره بـه تحریم های احتمالـی آمریکا در حـوزه اینترنت 
گفت: شبکه اینترنت حکمران خاصی ندارد و یک شبکه عنکبوتی است و 
تک تـک بازیگـران آن می توانند فقط در حیطه توانمندی خود بازی کنند 
و هیچکـس نمی توانـد برای نقاط اتصـال تعیین تکلیف کند و این واقعیت 

شبکه اینترنت است.
وی بـا بیـان این کـه در مورد تحریـم احتمالی اینترنت پنج سـناریو وجود 
دارد کـه هیچکـدام از آنها منجـر به قطعی اینترنت ایران در دوره تحریم ها 
نمی شود، افزود: نخست ایجاد محدودیت برای میزبانی مالکان سایت های 
ایرانی روی دیتاسنترهای خارجی است تا همچون شرکت ها، سایت ها نیز 
تحریم شـوند و نتوانند خدمات میزبانی و هاسـتینگ دریافت کنند که در 
این حالت اتفاق سنگینی رخ نمی دهد، چرا که زمانی برای انتقال میزبانی 

از کشورهای خارجی به ایران وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات حالت دوم تحریم ها را قطع دسترسی کاربران ایرانی 
به خدمات سـایت ها و اپلیکیشن های مختلف از یک عرضه کننده خارجی 
دانست و اظهار کرد: از این نوع خدمات می توان به ایمیل یا تضمین امنیت 
و نوع پرداخت اشـاره کرد که مجموعه ای از خدمات به شـمار می روند. به 
عنوان مثال برخی از خدمات گوگل به ایرانیان ارایه نمی شـود که با وجود 
جدیـد نبـودن این تحریم ها ممکن اسـت دامنه آن تغییر کنـد و تاثیراتی 
همچون افزایش هزینه و کاهش کیفیت سـرویس را به همراه داشـته باشد 

اما آنچنان جدی نیست که اختالالتی را به صورت بلندمدت ایجاد کند.
ناظمی با اشاره به تحریم های TLD (Top Level Domain( مربوط به نام 
دامنه هـای اینترنتـی، تصریح کرد: تحریم نام دامنه های اینترنتی نیز چند 
شکل دارد که نخست شامل دامنه ها با پسوندهای عام COM. و NET. است 
و شکل دیگر شامل پسوند نام کشورها مثل IR. می شود که این تحریم نیز 

بـرای کاربران داخـل ایران اتفاق نمی افتد. بلکه دسترسـی کاربران خارج 
ایران به سـایتی با پسـوند دامنه IR. که میزبانی آن در کشـور دیگر باشـد، 
 قطع می شود که با جابه جایی میزبانی به داخل کشور مشکل رفع می شود.

رییس سازمان فناوری اطالعات اختالل در دسترسی به سایت های ایرانی 
یـا سـایت هایی که به ایرانیـان خدمات می دهد را خشـن ترین نوع تحریم 
دانسـت که کامال مغایر با انواع حقوق بین الملل و حتی حقوق بشـر اسـت و 
گفت: سـرورهایی هسـتند که نام دامنه را با آدرس موجود تطبیق می دهد 
تا آدرس دهی به سمت سرور انجام شود که به آنها روت سرورها می گوییم 
که دارای تعداد مشخصی در دنیا هستند. بنابراین اگر بگویند تمام دامنه ها 
از روی آن برداشـته شـود اختالالتی ایجاد می شـود که البته بنظر می رسد 
از نظر فنی امکان ناپذیر باشـد چون دائما روت سـرورها به روز می شـوند و 
نمی تـوان به صورت دسـتوری ایـن کار را انجام داد هرچند که راه حل های 
فنـی نیز برای مقابله با آن وجود داشـته باشـد کـه البته همه این تحریم ها 
خـالف قوانیـن بین المللـی اسـت و با فـرض این که آمریـکا می خواهد کار 
غیرقانونـی و خـالف رونـد بین المللـی انجام دهد، به عنـوان فرض در نظر 

گرفته می شود.
وی در ادامه به تحریم های ممکن در حوزه اینترنت، به ایجاد محدودیت ها 
در تبـادالت مالـی اشـاره کـرد و افـزود: معمـوال داده از دیتاسـنترهای 
مـا خـارج و در مقابـل داده هایـی از دیتاسـنترهای خارجـی وارد کشـور 
می شـود کـه تـراز مثبـت و منفـی دارند و باید بـه ازای قسـمت بدهکاری 
هزینـه آن پرداخـت شـود کـه تحریم های مالـی اجازه پرداخـت هزینه را 
نمی دهد که در این صورت نیز معموال مشـکل جدی بوجود نمی آید بلکه 
 می تـوان از طریـق ارایـه خدمـات دیگر تراز خـود را منفـی و مثبت کنید.
ناظمی با بیان این که اگر چنین اتفاق هایی بیفتد در مجموع منجر به قطعی 
اینترنت نمی شـود، خاطرنشـان کرد: این سناریوها نیز منجر به اختالالت 

کوتاه مدت و چندروزه ای می شود که به سادگی نیز قابل رفع خواهد بود.

رییسسازمانفناوریاطالعات:

اینترنت در زمان تحریم قطع نمی شود






