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1397 دی  

تجهیزات الكترونیكی و مكانیكی و تولید آلیاژ های 
مختلف برای ساخت قطعات سبك و مقاوم در ایران حمید اسفندیاری

و جهان پیشـرفت های خیره كننده ای داشـته اند و 
حاال نوبت استفاده حداكثری از آنهاست. 

اینكه یك پهباد بتواند بدون هدایت دستی و با كمترین میزان دخالت انسان 
از زمین برخیزد؛ از طریق سامانه های راداری،  GPS و بینایی ماشین راه خود 
را پیدا كند و در محل تعیین شده فرود آید و یا خود را به نزدیك ترین ایستگاه 
شـارژ یا پایگاه لجسـتیكی برسـاند، فرآیندی اسـت كه انجام آن فقط با یك 

هوش مصنوعی قدرتمند و توسعه یافته ممكن خواهد بود.
»هوش مصنوعی« به لحاظ مفهوم و كاربرد گسـتره پرتعدادی از علوم را در 
بر می گیرد؛ از فلسفه تا علوم مهندسی. از ریاضیات تا تبلیغات. از هوا فضا تا 

بازی و سرگرمی. 
»هوش مصنوعی« مفهومی انتزاعی و یا طرحی ایده آل گرایانه یا رویایی و دور 
از دسترس نیست. ده ها سال است كه عینیت یافته و در بخش های مختلفی 
از زندگی ما حضور دارد؛ حضوری كه در بسـیاری از مواقع حس و ادراكی از 

آن نداشته و یا نخواهیم داشت. 
»هوش مصنوعی« به زبان ساده یعنی دیدن، شنیدن، اندیشیدن، صحبت و 
تعامل با محیط و دیگران با مكانیزمی شبیه آنچه در وجود انسان رخ می دهد. 
به رایانه ها می آموزیم كه همچون یك كودك به تدریج رشد كنند، بیاموزند و 
تجربه كنند. حتی به رایانه ها این امكان را می دهیم كه تجربیات خود را بروز 

دهند و به دیگران عرضه كنند. 
هوش مصنوعی همه جا حضور دارد. گوشـی هوشـمند شـما یك و یا چند 
هوش مصنوعی را در خود جای داده است. موتور جستجوی گوگل، دستیار 
صوتی گوگل، ســیری و یا كورتانا هم هوش مصنوعی هستند. حتی عكاسی 
و فیلمبرداری گوشی هوشمند شما نیز وابستگی نسبی به هوش مصنوعی 

دارد. 
 ،)Augmented Reality( فناوری هـای نوینـی همچـون واقعیـت افـزوده
خانه هـای هوشـمند، سـاح های هوشـمند، خودروهـای خـودران و یـا 
سیسـتم های نویـن ناوبری خـودرو نیز از هوش مصنوعی بهـره می برند. اما 

همه این موارد از مصادیق بارز و قابل تشخیص این فناوری هستند. 

آمارها نشان می دهد كه حداقل 48 میلیون از اكانت های فعال توئیتر توسط 
ربات ها اداره می شـود و این آمار قابل تعمیم به سـایر شـبكه های اجتماعی، 

وب سایت ها و وباگ ها نیز خواهد بود. 
امروزه برخی دولت ها و حتی شـركت های خصوصی بزرگ نیز برای تجزیه 
و تحلیـل عایـق مـردم و همچنین عقاید آنها نسـبت به شـرایط و وضعیت 
اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی جامعه از این هوش های مصنوعی اسـتفاده 

می كنند. 
برخـی از صاحبـان قـدرت و ثروت حتی از هوش مصنوعی برای تولید محتوا 
در شـبكه های اجتماعـی اسـتفاده می كننـد؛ محتوایـی كـه ممكن اسـت 
هیچ مخاطبی نتواند تولید ماشـینی آنها را تشـخیص دهد. محتوایی برای 
جهت دهی به افكار عمومی، تأثیرگذاری بر آرای مردم و یا هدایت اعتراضات 

و ناآرامی ها در یك كشور . 
هوش مصنوعی توانسته بیلبوردهای تبلیغاتی هوشمندی بسازد كه می تواند 
خودروهای در حال عبور و طبقه اجتماعی صاحبان آنها را در كسری از ثانیه 
تشـخیص دهد و تبلیغاتی متناسـب با آنها را در لحظه به نمایش بگذارد؛ و 
یا حتی مناسـبت ها و رویدادهای مهم یك شـهر )یك مسـابقه ورزشی مهم 
مانند دربی( را بررسی كند و تبلیغاتی متناسب با آن پخش كند و یا در یك 
هوای سرد و برفی كاالهای متناسب با آن شرایط جوی را به نمایش درآورد. 
بـا ایـن حـال بخشـی از ارزش و كاركردهـای موثـر »هـوش مصنوعـی« بـا 
بهره برداری هـای منفـی و متقلبانـه از آن خنثـی می شـود. آمارهای گوگل 
اذعـان دارد كـه حداقـل 50درصد از آگهی های آناین توسـط ربات ها دیده 
می شـوند. آمارهای statista   نیز نشـان می دهد گردش مالی حاصل از این 
تقلب ها در سال 2018 تنها در آمریكا 19 میلیارد دالر بوده است و این رقم 

تا سال 2022 به 44 میلیارد دالر خواهد رسید. 
از سوی دیگر دولت ها و نهادهای مختلف نیز می توانند با تولید و نشر اطاعات 
غلط در فضای مجازی، تخمین ها و گزارش های تهیه شده توسط هوش های 

مصنوعی را با اخال مواجه كنند.
تمامی دوربین های امنیتی، رایانه ها و ردیاب های GPS  نیز با دستگاه هایی 
بسـیار كوچـك و ارزان قیمـت از كار خواهنـد افتاد و دهه آتـی میدان كارزار 

مقابله نیروهای خیر و شر خواهد بود. 

یادداشت

 دورنمای
 هوش مصنوعی 
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رویداد

ــاوری  ــن ــه ف ــع ــوس »ت حمید اسفندیاری
ارتباطات و اطاعات از 
اولویت های كشور است. راه رسیدن به تنوع 
اقتصادی را ادامه خواهیم داد و فناوری های 
اهمیت  زمینه  این  در  ارتباطات  و  اطاعات 
بسزایی برای ما دارند.« این صحبت الهام علی اف 
اهمیت  با  رابطه  در  آذربایجان  رئیس جمهور 
صنعت IT و ICT  در جمهوری آذربایجان است. 
این كشور سند راهبردی ۳ ساله را از سال 2018 
تا 2021 برای توسعه صنعت IT خود در نظر 
گرفته است. همین هدف گذاری ها باعث شده 
این كشور در سال 2014 ازنظر آزادی اقتصادی 
رتبه 81 جهان را كسب كند كه این آمار از 
متوسط جهانی باالتر است. در سال های اخیر 
دولت آذربایجان تاش های زیادی انجام داده تا 
اقتصاد خود را از بخش انرژی، با سرمایه گذاری 
كان به بخش فناوری اطاعات و ارتباطات و 
گردشگری سوق دهد و با همین ترفند خود را به 
بازار اقتصادی جهان وصل كرده تا عاوه بر ایجاد 
تنوع در اقتصاد، باعث جذب سرمایه گذاری های 

خارجی نیز شود. 
بانـك جهانـی در گـزارش سـال 2009 خـود 
جمهـوری آذربایجـان را جـزو 10 كشـور برتـر 
جهـان ازنظر اصاحات اقتصـادی معرفی كرده 
و عامل اصلی این پیشـرفت را سـرمایه گذاری و 

سیاسـت گذاری آن كشـور در حوزه سـایبری و 
گردشـگری دانسـته اسـت. طبق گزارش بانك 
جهانـی، جمهـوری آذربایجان در سـال 201۳ 
رشـد اقتصـادی 5/8 درصـدی را تجربـه كـرده 
اسـت. ایـن موفقیـت درحالی صـورت پذیرفت 
كه رشـد اقتصادی این كشور در بخش غیرنفتی 
به 9/9 درصد رسـید. افزایش چشمگیر هتل ها، 
رسـتوران ها و خدمات ارتباطـی از عوامل اصلی 
این رشد بود. در حوزه كسب وكار نیز آذربایجان 
در سـال 2014 در بیـن 190 كشـور رتبـه 70 

جهان را كسب كرد. 
در سـند چشم انداز توسعه جمهوری آذربایجان، 
تبدیل شـدن این كشـور به  هاب منطقه در حوزه 
ICT )فناوری های اطاعات و ارتباطات(، افزایش 
ظرفیت تولید و صادرات محصوالت ICT، نوآوری 
و جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در 
حوزه سایبری، توسعه خدمات اینترنت پهن باند 

به ویـژه خدمات »فیبـر به خانه«، تكمیل فرآیند 
تلویزیـون دیجیتـال، تقویت امنیت و گسـترش 
دولـت الكترونیـك از اولویت هـای اصلـی دولت 

آذربایجان ذكر شده است. 
بخـش ICT  آذربایجان به عنوان یكی از بال های 
اقتصاد آن كشـور در حال رشـد و توسـعه است. 
درآمـد تولیدشـده در ایـن بخـش معـادل ۳/5 
درصد در GDP  و 7/2 درصد در GDP  غیرنفتی 
 ICT است. بین سال های 200۳ تا 201۳، بخش
آذربایجان تقریباً در هرسـال دو برابر سـال قبل 
رشـد كرده است. در 10 سـال گذشته، متوسط 
رشـد سـاالنه این بخش حـدود ۳0-25 درصد 
بوده اسـت. نرخ رشد بخش ICT در سال 2012 
حـدود 18 درصـد بـود كـه 2/5 برابـر بیشـتر از 
متوسـط رشـد جهانی اسـت. برای نخستین بار 
در سـال 2008 در تمام شهرك های آذربایجان 
خط تلفن كشـیده شـد و در سال 2010 خطوط 
تلفن تماماً دیجیتالی شد. در سال 2012 حدود 
20 هزار شـماره به شـبكه اضافه شـد و فّناوری 
»شـبكه های نسـل بعدی« به كار گرفته شد. در 
سـال 2014 حـدود 400 میلیـون دالر در ایـن 

بخش سرمایه گذاری شد.
از نظر تراكم كاربران اینترنت و كیفیت خدمات 
اینترنتـی، جمهـوری آذربایجـان در ۳ سـال 
گذشـته در میان كشـورهای مشـترك المنافع 

 فرصتی برای سرمایه گذاری
 در صنعت ICT و IT جمهوری آذربایجان

كشـورآذربایجان سند 3ساله 
 ICT و  IT راهبردی را در حوزه
از سـال 2018 تـا 2021 تدوین 

كرده است 
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رویداد

رتبـه نخسـت را از آن خـود كـرده اسـت. در 
سـال 2012 آذربایجـان نهمین كشـور اروپایی 
و ۳7  امیـن كشـور جهـان بـود كه نسـل چهارم 
موبایـل را راه انـدازی كرد. اكنـون در آذربایجان 
برای هر صد نفر 110 تلفن وجود دارد. در سـال 
2010 سیسـتم تلفن همراه صددرصد كشور را 
پوشـش داد. اكنـون تمام كاربـران تلفن همراه 
از اینترنت پرسـرعت اسـتفاده می كنند. از نظر 
شـاخص آمادگی شـبكه ای، آذربایجان در سال 
2014 بـا صعـود 7 پلـه ای بـه رتبـه 49 در بین 
150 كشـور رسـید. در میـان 150 كشـور، این 
كشـور از نظـر تعـداد كاربران اینترنـت رتبه 59 
و از نظـر پهـن بانـد ثابـت رتبـه 46 را دارد و در 
میان كشورهای مشترك المنافع رتبه نخست را 
 ICTدارد. آذربایجـان ازنظر واردات فناوری های
رتبه ششـم جهان را دارد و در میان كشـورهای 
خاورمیانـه و منطقـه قفقـاز و آسـیای مركزی، 
نخستین كشـوری است كه تلویزیون دیجیتال 
را راه انـدازی كرده و اكنـون 90 درصد جمعیت 

به این فناوری دسترسی دارند.
یكی از راه های ورود به بازار رو به رشد و پرظرفیت 
جمهـوری آذربایجـان، حضـور در نمایشـگاه 
Bakutel  اسـت؛ نمایشـگاهی كـه در سـال 
2018 با رشـد 25 درصدی فضای نمایشـگاهی 
مواجه شـده اسـت. این نمایشـگاه دیگر به بلوغ 
رسـیده و محلـی بـرای دیدار كسـانی شـده كه 
در آینـده دیجیتالـی جهان نقش جـدی دارند. 
در ایـن نمایشـگاه عـاوه بر ارائه دسـتاوردهای 
پلت فـرم  كسـب وكار،  حوزه هـای  در   ،ICT
شـبكه، كنفرانس های علمی و عملیاتی بسـیار 
نـو معرفی شـدند. حضـور وزیـران و نمایندگان 

روسـیه، تركیه، باروس، افغانستان، قزاقستان، 
قرقیزسـتان، تركمنسـتان، ایـران، ازبكسـتان، 
لتونـی و بلغارسـتان از اهمیـت ایـن نمایشـگاه 
 Bakutel حكایـت دارد. شـركت كنندگان در
2018 آخرین دسـتاوردهای فنی خود را در این 

نمایشـگاه عرضه كردند. شـركت های حاضر در 
این نمایشـگاه بین المللی آخرین دستاورد های 
خـود در حـوزه فناوری های پیشـرفته در عرصه 
بكارگیـری  بانكـداری، حمل ونقـل شـهری، 
سیسـتم های الكترونیكـی بازرگانـی و شـهر 
هوشمند، فناوری تلفن همراه را عرضه كرده اند. 
همچنین اسـتارت آپ های كشور های مختلف، 
ایده های جدید خود را در حوزه های گردشگری، 
محیط زیست، محاسبات و سایر عرصه ها در این 
همایـش بین المللـی ارائـه كردنـد. جمهـوری 
اسـامی ایران در این نمایشـگاه با 14 شـركت 

حضور داشت.

همزمـان بـا این نمایشـگاه بین المللی، همایش 
بین المللـی ارتباطـات، نـوآوری و فناوری هـای 

پیشرفته نیز برگزار شد.
 Big ،غرفه هـای راهكارهـای دیجیتال سـازی
Data، معرفـی فناوری M2M، اینترنت اشـیاء، 
فناوری هـای بانكـی، فناوری هـای تلفن همراه 
 ،Cloud 5-4، خدمـات در زمینـه فیبر نوری وG
آخریـن راه هـای برخـورد بـا جرایـم سـایبری، 
خدمات دولت الكترونیك، بهداشت الكترونیك، 
هـوش مصنوعی، دسـتگاه های موبایـل و لوازم 
جانبـی، شـهر هوشـمند، سیسـتم های كنترل 
هواپیماهـای بـدون سرنشـین و... از جملـه 
غرفه های این نمایشگاه بود كه بازدیدكنندگان 

طی 4 روز دیدن كردند.
از حاشـیه های جـذاب Bakutel 2018 برپایی 
آثـار 200 سـال گذشـته آذربایجـان در صنعت 
پسـت بـود. در ایـن نمایشـگاه دسـتگاه های 
ارتباطـی، تلفن هـای مبدل، الفبـای كد مورس 
و اسـناد رسـمی، لباس هـای كاركنان پسـتی، 
نامه هـا، بسـته های كوچك پسـتی و تلگراف ها 
بـه نمایـش در آمـد. همچنیـن كارت پسـتال و 
نامه هایـی از جنـگ جهانـی دوم از جمله آثار به 

نمایش گذاشته شده در نمایشگاه امسال بود.
طبق اعام مسئوالن نمایشگاه؛ از این رویداد در 
طـی 4 روز كاری 8174 نفـر بازدیـد كردنـد و با 

آخرین دستاوردهای صنعت آشنا شدند. 
نمایشگاه Bakutel فرصتی برای سرمایه گذاران 
و  دسـتاورد ها  آخریـن  بـا  تـا  كـرد  فراهـم 
تكنولوژی های صنعت IT و ICT  آشـنا شـوند 
و راه حل های موثر برای توسـعه كسـب وكار را به 

وجود آورند.

واردات  ازنظـر  آذربایجـان 
فناوری هـایICT رتبـه ششـم 
میـان  در  و  دارد  را  جهـان 
كشـورهای خاورمیانـه و منطقه 
قفقاز و آسیای مركزی، نخستین 
كشـوری اسـت كـه تلویزیـون 
دیجیتـال را راه انـدازی كـرده و 
اكنون 90 درصـد جمعیت به این 

فناوری دسترسی دارند
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رویداد

در سه روز برگزاری این نمایشگاه، 
شـركت كننده  استارت آپ های 
در 8 دسـته كلی پرداخت، تأمین 
مالی جمعـی، بیمـه، بالك چین 
بـازار  دیجیتـال،  ارزهـای  و 
سـرمایه و بورس،كیف پول های 
الکترونیـک، مدیریـت مالـی و 
حسـابداری و Regtech شـركت 

داشتند

ساره نیکقدم منش اینترنـت در سـال 
1970 بـه منظـور 
اشتراك دریافت ها، توسعه یافت و تا سال 199۳ 
محبوبیـت اینترنـت بـرای عمـوم و بخصـوص 
تاجرانـی كـه امید به گسـترش مشـتریان خود 
داشـتند، افزایش پیدا كرد. عواملی چون مواجه 
شـدن بـا مبالغ هنگفت، مشـتریان زیانـده و...، 
بانك هـا را برآن داشـت كه شـروع بـه كاوش در 
اینترنـت كنند تا به عنوان یك نظام تحویلداری 
پیشـنهادی برای محصـوالت و خدمات خود، از 
بانكداری اینترنتی استفاده كنند. با توجه به نگاه 
دنیا و ایران به این تكنولوژی مركز فرهنگ سازی 
و آمـوزش بانكـداری الكترونیـك شـبكه بانكی 
كشـور )فابا(، كار خود را بـه عنوان یك كارگروه 
در زیرمجموعـه »شـورای راهبـری بانكـداری 
الكترونیك« آغاز كرد. این شورا در سال 1۳86، 
براسـاس الزامات برنامه چهارم توسـعه كشور و 
مصوبـه هیـات وزیـران، بـه منظـور توسـعه 
همه جانبه و پایدار بانكداری نوین شكل گرفت. 
این مركز كه مأموریت های مختلف چون ترویج 
بانكـداری الكترونیـك، برگزاری نشسـت های 
هم اندیشـی، بحـث و بررسـی چالش هـای روز 
شـبكه بانكی، دیده بانی فناوری، اطاع رسـانی 
در مـورد اخبـار و فعالیت هـای این حـوزه، ارائه 

دوره هـای آموزشـی، برگـزاری نمایشـگاه ها و 
سمینارهای تخصصی، اجرای تورهای آموزشی 
خارج از كشـور، تعامل با مراكز علمی، همكاری 
بـا سـازمان ها، مشـاوره بـه رسـانه ها، بانك ها و 
شـركت ها و انتشار نشریات تخصصی را برعهده 
دارد، از سـال 1۳94 عزم خـود را برای برگزاری 
رویـدادی درخور حوزه بانكـداری الكترونیك و 
روش هـای نویـن پرداخت جزم كـرد و در همان 
سـال، اولین دوره نمایشگاه بین المللی تراكنش 

ایران برگزار شد.

آبـان ماه امسـال بـرای چهارمین بار نمایشـگاه 
بین المللی تراكنش ایران در مجتمع نمایشگاهی 
شهر تهران، واقع در بوستان گفت وگو برگزار شد.

ایـن نمایشـگاه كـه با هدف معرفـی و حمایت از 
فعالیت های اسـتارت آپی، فراهـم كردن امكان 
هم اندیشـی و هم فكری بین فعاالن اكوسیستم 
فیـن تكـی، ایجـاد ارتبـاط نظام مند بـا نهادها و 
مراجـع رگوالتوری، ایجـاد زمینه همكاری بین 
فیـن تك ها، بانك هـا و شـركت های پرداخت و 
همینطـور كارگاه هـا و كاس های آموزشـی در 
حـوزه فیـن تك و شبكه سـازی فعاالن فین تك 
برگزار شد، توانست بیش از 150 استارت آپ در 

این حوزه را گرد هم آورد.
نمایشـگاه،  ایـن  برگـزاری  روز  سـه  در 
استارت آپ های شـركت كننده در 8 دسته كلی 
پرداخـت، تأمین مالی جمعی، بیمه، باك چین 
و ارزهـای دیجیتال، بازار سـرمایه و بورس،كیف 
پول های الكترونیك، مدیریت مالی و حسابداری 

و Regtech  شركت داشتند.
مركـز فابا تـاش می كنـد از فرصت نمایشـگاه 
تراكنـش ایـران بـه منظور توسـعه دیپلماسـی 
فناورانه و تعامل سـازنده بانك ها و شـركت های 
ایرانـی بـا جامعـه بین الملـل و همچنین جذب 
نمایندگی هـای بین المللی در راسـتای توسـعه 

در چهارمین نمایشگاه بین المللی تراكنش چه گذشت؟

رگفینتكها دورهمیبز
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1397 دی  

رویداد

سیسـتم بانکـی به سـرعت باید 
خود را بـا الزامات عصر دیجیتال 
هماهنـگ  موبایل محـور  و 
كنـد. تحریم هـا، مسـتقیماً و در 
دسته بندی های مختلف، سیستم 

بانکی را نشانه رفته است

صنعت بانكداری و پرداخت، بهره گیرد.
به گفته محمدبیـــــات مدیرعامل مركز فابا، 
برای كمك به شـــــركت های نوپا، كوچك و 
متوســـــط، دو اقدام جدی در مركز فابا انجام 
شده است؛ فابا تك به عنوان كانون فین تك، 
مجموعه ای از شركت های استارت آپی را در این 
اكوسیستم معرفی می كند و همزمان مدیران 
صنعت بانكـــــداری و پرداخت را برای بازگو 
كردن مشـــــكات و تنگناهای این صنعت فرا 
می خواند تا شركت های استارت آپ و جوانان 
خاق و نوپا بتوانند راهكارهای مناسب را برای 
رفع مشكات و تنگاهای این حوزه ارائه كنند.

در نمایشگاه تراكنش ایران هم این موضوع در 
بستر بزرگتری تحت عنوان جشنواره بزرگ 
فین تك ایران پیگیری می شود و اضاع مختلف 
این اكوسیستم شامل شركت های استارت آپی، 
مراكز شـــــتاب دهنده، ســـــرمایه گذاران 
خطرپذیر)vcها( و صاحبان صنعت بانكداری 
و پرداخت كشـــــور، در یك تعامل سه روزه 
مجموعه ای از دغدغه ها، ایده ها و محصوالت 

را با هم تبادل می كنند.
بـا برقـراری این تعامات، به مرور شـركت های 
نوپـا و اسـتارت آپ ها می تواننـد در صنعـت 
بانكـداری و پرداخـت، ایفـای نقـش كننـد و 
بخشـی از ظرفیت هـا و وظایـف بانك ها به این 
شـركت ها واگذار شود تا هم بتوانند محصوالت 
خاقانه تـری تولیـد كننـد و هـم زمینـه برای 

اشتغال آنها فراهم شود.
مراسـم اختتامیه چهارمین نمایشـگاه تراكنش 

ایران با حضور محمد بیات مدیرعامل مركزفابا، 
محمدابراهیـم مقـدم رئیس هیئت مدیره مركز 
فابـا، مهنـدس قائمیـان معـاون فنـاوری بانك 
گردشـگری، دكتر مرادپـور مدیركل دفتر بانك 
و بیمـه وزارت اموراقتصـادی و دارایـی، اعضای 
هیئـت داوران جشـنواره های اسـتارت آپی و 
شـورای برنامه ریزی جشنواره های استارت آپی 
2018، حامیان رسـانه، تیم های اسـتارت آپی و 
صدها نفر از فعاالن عرصه بانكداری و پرداخت و 

همچنین رسانه ها برگزار شد.
در این مراسم محمدابراهیم مقدم رئیس شورای 
سیاست گذاری مركز فابا به عنوان اولین سخنران 
ضمن خسـته نباشـید به همه دسـت اندركاران 
برگزاری این نمایشـگاه، خواسـتار تاش هرچه 

بیشتر برای اعتای نام ایران شد.
 در ادامـه محمـد بیـات مدیرعامـل مركـز فابا با 
اشاره به استقبال گسترده و بی نظیر از چهارمین 
نمایشـگاه تراكنش ایران، گفت: به دلیل بحران 
امسـال، انتظـار چنیـن اسـتقبال و رونقـی را از 

نمایشـگاه نداشتیم، این استقبال به گونه ای بود 
كـه باعث شـد بیش از پیش انرژی بگیریم. سـه 
نشسـت، سه كارگاه و سـه پنل تخصصی برگزار 
كردیـم، بیش از 80 متخصص صنعت بانكداری 
و پرداخت در رویدادهای نمایشـگاه سـخنرانی 
كردنـد و فضایـی را ایجـاد كردنـد تـا بهترین ها 

انتخاب شوند.
 بیـات همچنین تأكید كرد كه برای رسـیدن به 

موفقیت، چاره ای غیر از همگرایی نداریم.
 در ایـن دوره از نمایشـگاه، از پوسـتر پنجمیـن 
نمایشگاه تراكنش ایران در اختتامیه چهارمین 

دوره آن رونمایی شد.
 همچنیـن حمیـد تهران فـر مدیرعامـل بانـك 
كارآفریـن در مراسـم اختتامیـه بـه سـخنرانی 
پرداخت و گفت: سیسـتم بانكی به سـرعت باید 
خـود را با الزامات عصر دیجیتال و موبایل محور 
هماهنـگ كنـد. تحریم هـا، مسـتقیماً و در 
دسته بندی های مختلف سیستم بانكی را نشانه 
رفته است. كشورها نمی خواهند بازار آمریكا را از 
دست بدهند و باید با همت جمعی، از مشكات 

عبور كنیم.
 همچنیـن لـوح زریـن برگزاركننده نمایشـگاه 
بین المللـی  شـركت  بـه  ایـران  تراكنـش 
تراكنش گسـتر خاورمیانـه به عنوان مجری این 
نمایشـگاه اهـدا شـد و از غرفـه داران نمایشـگاه 
تراكنش ایران تقدیر به عمل آمد و پس از آن 25 
اسـتارت آپ فین تك و شـهر هوشـمند كه حائز 
شـرایط دریافت نشـان خاق شـده اند، معرفی 

شدند.
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گزارش

ــت شــنــاســه  ــبـ مجید هدایتي »ثـ
گوشی های تلفن همراه« 
عنوان اختصاری پدیده »رجیستری« در فارسی 
است كه از نیمه های سال گذشته با سروصدایی 
كه به پا كرد و شعاری كه پیرامون ایجاد همگرایی 
معضات  بزرگ ترین  از  یكی  مهار  در  ملی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نام »قاچاق« 
داد، تمامی توجهات و نگاه های ملی و فراملی را 

به خود دوخت.
اجرای فاز نخسـت این طرح ملی، مهرماه سـال 
گذشته با رویكرد نظارت بر شبكه واردات برندهای 
خارجـی موبایل كلید خـورد و با هماهنگی های 
كمیته ای متشـكل از وزارتخانه های ارتباطات و 
فناوری اطاعات، صنعت معدن و تجارت و ستاد 
مبـارزه بـا قاچـاق كاال، در آذرماه به سـراغ برند 
»اپـل« بـه عنوان یكـی از بزرگ تریـن برندهای 
فعـال در بـازار تلفن همراه كشـورمان رفت تا بر 

واردات محصوالتش، ضابطه بگذارد.
طولی نكشـید كه سـایر برندهـای وارداتی تلفن 
همراه نیز مشـمول رجیسـتری شـدند و واردات 
گوشـی به كشور محدود و البته به شكلی توأمان، 
گران شد هرچند مسئوالن و متولیان اجرای این 
طرح مدام سـعی كردند تبعات ایجادی را از سـر 
خود باز كرده و به گردن افزایش نرخ ارز بیاندازند 
اما این برداشـت در اذهان عمومی هیچ گاه تغییر 
نكرد و همچنان بسیاری از كاربران و مردم كشور، 
وضعیت آشفته بازار فروش تلفن همراه را ناشی از 
این تصمیم و سیاست های رجیستری می دانند.

با وجود آنكه كشـور در سال های دهه 80 تجربه 

اجرای طرحی مشـابه رجیسـتری را داشـت كه 
بـا شكسـت مواجه شـد، بسـیاری از تحلیلگران 
بـر ایـن باور بودنـد كه طرح مشـابه كنونی نیز با 
شكسـت مواجه می شـود، اما با گذشـت نزدیك 
بـه یك سـال از اجرای قطعـی این طرح، تاكنون 
گزارشی مبنی بر شكست یا دور خوردن سامانه 
رجیستری به گوش نرسیده است؛ از همین روی 
متولیـان اجرا، این طـرح را عاملی بر ایجاد وفاق 

بین دستگاه های اجرایی كشور می دانند.
پیـش از اجـرای ایـن طـرح، گوشـی های تلفن 
همـراه سـهم بزرگـی از بازار بـزرگ محصوالت 
قاچـاق را در ایـران داشـت و در شـمار 5 كاالی 
اصلـی ایـن بازار به شـمار می آمد بـه گونه ای كه 
تخمیـن زده شـد تـا پیـش از اجرای ایـن طرح، 
ورود 90 درصـد از تلفن های همراه عرضه شـده 
در بازار، از مبادی غیررسـمی و به صورت قاچاق 

صورت می گرفته است. 
بنابرایـن طبیعی بود كه مقاومت های زیادی در 
برابـر اجرای رجیسـتری و مقابله با پدیده شـوم 
قاچاق در این حوزه اتفاق افتد؛ مخصوصاً این كه 
اجرای این طرح زمانی استارت خورد كه ضریب 

نفـوذ تلفـن همـراه در كشـور از مـرز صددرصد 
عبور كرده و بسـیاری از نیازهای روزمره مردم و 
كسب وكارهای متعدد، به گوشی های هوشمند 

گره خورده بود. 
لذا می توان اینطور گفت كه هر اخالی در اجرای 
ایـن طـرح می توانسـت زمینه سـاز بحران های 
اقتصـادی و اجتماعی شـود؛ گروهـی هم كه در 
سـایه عدم وجـود ضوابط ناظر بر حـوزه واردات 
كاال، سـال های سـال با توسـل به قاچاق صاحب 
هـزاران میلیـارد تومان درآمد نامشـروع شـده 
بودنـد، از تمـام تـوان خود برای ایجـاد اخال یا 
بـه تأخیـر انداختن اجرای كامـل این طرح بهره 
بردنـد، امـا خروجی كار به رغم میـل این فعاالن 
و به زعـم وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعات، 
موفقیت آمیـز بـود تـا جایـی كـه حسـین فاح 
جوشـقانی معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری 
اطاعـات در گفت وگویـی بـا مـا، ضمـن اعـام 
رضایـت از اجـرای كامـل و دقیـق مراحـل فنی 
رجیستری اظهار كرد: »بنده به عنوان رگوالتور 
ارتباطی عاوه بر تاشـی كه در راسـتای اجرای 
این طرح برای جلوگیری از قاچاق كاال و افزایش 
درآمدهـای ملـی انجـام دادم، دغدغه سـامت 

مردم و هموطنانم را هم داشتم.«
رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات 
رادیویـی خاطرنشـان كـرد: »تـا پیـش از ایـن 
گوشـی هایی كـه به شـكل قاچـاق وارد كشـور 
می شـدند، بـه هیچ عنوان تأییدیه  و تسـت های 
فنی را نمی گذراندند و از آثار و تبعات فركانسـی 
آنهـا بر سـامت كاربران هیچ سـند مشـخصی 

متولیـان  نظـر  از  رجیسـتری 
اجـرای طـرح، عاملی بـر ایجاد 
 همدلی بین دستگاه های اجرایی 

كشور است

 یك سال با »رجیستری«؛
 طرحی پرسروصدا اما کارآمد

Registry
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وجـود نداشـت. بنابرایـن یكی از اهـداف مهمی 
كـه بـا كمـك رجیسـتری توانسـتیم بـه انجام 
برسانیم، »كنترل سامت گوشی های موجود و 
جلوگیری از حضور گوشی های تقلبی زیان آور« 

به كشور بود.«
بـه گفته فاح جوشـقانی، ردیابی گوشـی هایی 
كه رجیسـتر شده اند از این پس راحت تر صورت 
خواهد گرفت كه این موضوع در ارتباط با مقوله 
گوشـی های سـرقتی بسـیار كارا خواهد بود و از 
سویی منجر به احترام تولیدكنندگان برندهای 

تلفن همراه به مشتریان ایرانی شان شد.
معـاون وزیـر ارتباطـات در پاسـخ به این سـوال 
كـه چطور رجیسـتری منجر بـه افزایش احترام 
كمپانی هـای تولیدكننـده گوشـی های تلفـن 
همـراه بـه مـردم ایـران شـد، گفـت: »طبیعتـاً 
وقتـی حاكمیـت به سـمت ارائه مجـوز واردات 
بـه برندهایـی برود كه دارای دفتـر ارائه خدمات 
پس از فروش و به عبارتی گارانتی در كشـورمان 
باشـند، بازار از حالت آشـفته و سـردرگم سـابق 
رهایـی یافتـه و نظـام تكریم مشـتریان بیش از 
پیـش رواج می یابد؛ حتی می توان اینطور گفت 
كه اجرای رجیسـتری، رشد و گسترش خدمات 
پـس از فـروش در بازار موبایـل را به وجود آورده 

است.«
رگوالتـور ارتباطـی ایـران در حـوزه خدمـات 
رادیویـی معتقد اسـت كه رویـه واردات موبایل 
قاچاق رو به صفر است و رجیستری عمًا ارزش 
واردات بـه ایـن شـكل را از بین بـرده و از همین 

رو زمینـه ای را فراهـم كـرده تـا برندهای بزرگ 
تولیدكننده گوشی های تلفن همراه كه تا پیش 
از ایـن فقـط ایران را به چشـم یك بـازار مصرف 
می دیدنـد، درصدد حضـور در این بازار برآیند و 
حتی مباحثی پیرامون تولید در مرزهای كشـور 

مطرح كنند.
امـا فاح جوشـقانی گرانی شـدید حـال حاضر 
بازار محصوالت الكترونیكی را به دلیل نوسانات 
و افزایش شدید نرخ ارز مخصوصاً دالر می داند، 
كه تمامی بخش های مرتبط با واردات را درگیر 
خـود كـرده و برای عبـور از این وضع باید صبور 

بود.
بـا توجـه بـه این كه طرحی مشـابه رجیسـتری 
در سـال های 85-84 در كشـور اجـرا شـد كـه 
نتیجـه ای بـرای ضابطه منـدی واردات در پـی 
نداشـت و عمًا با شكسـت مواجه شد، فرصت را 
غنیمت شـمردیم و از معاون وزیر ارتباطات این 
سؤال را پرسیدیم كه مجموعه وزارت ارتباطات 

و فنـاوری اطاعات چه تضامینی را برای اجرای 
موفقیت آمیز این طرح تا مرحله پایانی دارد؟ وی 
در جـواب گفت: »اطاعات مربوط به گوشـی ها 
در قالب یك زوج كد شناسـایی اسـتخراج شده 
و در سـامانه همتـا كـه برای رجیسـتری در نظر 
گرفته شـده است، ثبت می شود. یك كد مربوط 
بـه سـیمكارت دارنـدگان گوشـی و كـد دیگـر 
مربوط به گوشـی اسـت؛ بنابراین با بررسـی این 
دو كد یكتا در سـامانه رجیسـتری، مجوز فعال 
شدن سرویس های مخابراتی صادر می شود. در 
صـورت عدم تطبیق ایـن كدهای یكتای احصاء 
شده، گوشی رجیستری، تشخیص داده نخواهد 

شد و ارائه خدمات به آن لغو می شود.«
گذشـته از تمامـی مزایایـی كـه معـاون وزیـر 
ارتباطـات نسـبت به اجـرای طرح رجیسـتری 
برشمرد، یكی از منافع حاصله، ورود شركت های 
ایرانی به مذاكره با برندهای تولیدكننده موبایل 
برای ایجاد نمایندگی در كشور بود. آمار رسمی 
وزارتخانه هـای صمـت و ارتباطـات می گویـد 
كـه تاكنـون 80 شـركت موبایلی بـرای واردات 
رسـمی محصوالت سـه برنـد آمریكایی »اپل«، 
»موتوروال« و »بلك بری« اعام آمادگی كرده اند 
كه ناشـی از موفقیت در اجرای این طرح و ایجاد 
ضابطه منـدی در بازار موبایل كشـور اسـت و در 
نهایـت می توانـد منجر به شـكل گیری اتحادیه 
و صنـوف تولیـدی و تجاری همزمـان با افزایش 
حضور بازیگران واقعی در بازار و بزرگ تر شـدن 

حجم بازار شود.

نظام  ریجستری  طرح  اجرای  در 
پیش  از  بیش  مشتریان  تکریم 
رواج یافت و خدمات پس از فروش 
شده  تازه ای  فاز  وارد  محصوالت 

است
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مجید هدایتي این روزها استفاده از تلفن 
ــه جـــزء  ــ ــراه ب ــ ــم ــ ه
جدایی ناپذیری از زندگی افراد تبدیل شده و 
اغلب كاربران بسیاری از كارهای روزمره خود را 
از طریق همین دستگاه كوچك انجام می دهند. 
با توجه به افزایش روزافزون استفاده از تلفن های 
همراه، نصب و راه انــدازی ایستگاه فرستنده 
ایستگاه پایه )BTS( فرستنده و گیرنده سیگنال 
در مناطق مختلف اجتناب ناپذیر است. در عین 
حال نگرانی هایی نیز درباره تشعشعات موبایل و 
همچنین نزدیكی آنتن های موبایل به اماكن 
مسكونی وجود دارد. در این گزارش نگاهی 
اجمالی به آنتن های مخابراتی یا همان BTها و 
مخاطرات احتمالی آنها داریم. با ما همراه باشید.

g آنتن مخابراتی چیست 
و دقیقًا چه كار می كند؟

در ارتباطـات تلفـن همراه، BTS  به رادار گیرنده 
رادیویی گفته می شـود كه یك سـلول را تعریف 
می كند و پروتكل های ارتباط رادیویی را با دستگاه 
تلفـن همـراه هماهنگ می كنـد؛ BTS  در واقع 
جزئی از شبكه یك سیستم ارتباطی تلفن همراه 
اسـت كه از طریق آن تمامی سـیگنال ها ارسال 
و دریافت می شـوند و توسـط یك كنترل كننده 

ایسـتگاه پایه كنترل می شـود. ایستگاه گیرنده 
پایه )BTS( یك قطعه از تجهیزات شـبكه اسـت 
كـه برقـراری ارتباط بی سـیم بین یك دسـتگاه 
و شـبكه را تسـهیل می كنـد؛ بـه عبـارت بهتر، 
BTS شـامل آنتن هایـی كـه پیام هـای رادیویی 
را پخـش می كننـد، فرسـتنده ها، دوپلكـس و 

تقویت كننده هاست.
دكل هـای مخابراتـی معمـوالً به منظـور ایجاد 
ارتباطـات از طریـق نصـب انـواع تجهیـزات 
رادیویـی، مایكروویـو و آنتن های بی سـیم مورد 
اسـتفاده قرار می گیرند، البته این روزها به دلیل 
افزایـش حجم مشـتركان و بـه دنبال آن، كمك 
بـه آنهـا بـرای دریافـت آنتن دهی بهتـر، تقریباً 
بـه راحتـی می توانیـد در اغلـب نقاط شـهر این 

آنتن های مخابراتی را مشاهده كنید.
هـر برج سـلولی در اطراف یـك منطقه كوچك، 
بـه عنـوان یـك سـلول شـناخته می شـود؛ 
ارائه دهنـدگان خدمـات در حـال تـاش بـرای 
بهبـود پوشـش و خدمات بیشـتر كاربـران خود 
هسـتند، بنابراین آنها نیاز به ساخت سایت های 
سـلولی بیشـتری دارنـد. این برج های سـلولی 
ممكن است در بعضی موارد كامًا مخفی باشند. 
بـه عنـوان مثال برخـی از آنها در كنـار پرچم ها 
نصـب می شـوند، بنابرایـن گاهی شـما قـادر به 

مشاهده آنها نیستید.

g BTS انواع آنتن ها و سایت های
آنتن های BTS  دارای سـه نوع متفاوت هسـتند 
كـه هـر یـك از آنها بـرای مناطق خاصـی مورد 
 BTS اسـتفاده قـرار می گیرنـد؛ انـواع آنتن های

عبارتند از:
MICRO BTS  .1  كـه دارای بـرد 500 متـری 
است، اغلب به منظور استفاده در نقاط مسكونی 

و تجاری طراحی شده  است.
INSIDE CITY BTS  .2  كـه معمـوالً در داخـل 

شهرها مورد استفاده قرار می گیرند.
 ۳5 بــرد  دارای  كـه   OUTSIDE BTS  .۳
كیلومتـری بـوده و به منظور اسـتفاده در خارج 

از شهرها طراحی شده است.

g BTS سایت
بـه  ایسـتگاه گیرنـده پایـه )BTS( معمـوالً 
مجموعـه ای از تجهیـزات گفتـه می شـود كـه 
ارتبـاط بی سـیم بیـن تجهیـزات كاربـر )UE( و 
یـك شـبكه را تسـهیل می كنـد؛ UE  در واقع به 
دستگاه هایی مانند تلفن های همراه، رایانه های 
دارای اتصال بی سیم اینترنت و... گفته می شود.

انواع مختلف سایت BTS عبارتند از:

 چالشی به بلندای 
!آنتن های مخابراتی
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سایت زمینی
سایت پشت بامی

سایت داخل ساختمانی
سایت میكرو
سایت سیار

g  RF پرتوهای 
BTS ناشی از آنتن های

پرتوهای فركانس رادیویی موسوم به   RF    در واقع 
بخشی از طیف پرتوهای الكترومغناطیس است 
كه شامل امواج تولیدشده توسط فرستنده های 

رادیویی، تلویزیونی و مایكروویو هستند.

g  آیا آنتن های مخابراتی
سالمت افراد را تهدید می كنند؟

یكی از سـواالت بسـیار رایج این روزها، خطرات 
احتمالی اسـت كه در كمین سامت افرادی كه 
در مجـاورت این آنتن ها زندگـی می كنند، قرار 
دارد. صنعت تلفن همراه همچنان معتقد اسـت 
كـه آنتن هـای تلفن همـراه هیچ خطـری برای 
سامتی افراد ندارد اما در واقعیت، افراد كمتری 

به این ادعا اعتقاد دارند و آن را تایید می كنند.
از سـوی دیگـر، تقریبـاً اغلب دانشـمندان با این 
موضـوع كـه آنتن هـای مخابراتـی كامـًا ایمن 
هستند، مخالفند و تنها معتقدند شاید آن دسته 
از آنتن هایـی كـه در صنعت مورد اسـتفاده قرار 
گرفته اند، ایمن باشـند. برخی شـواهد حاكی از 
آن است كه تابش الكترومغناطیسی از آنتن های 
تلفن همراه به سـامت انسان و حیوانات آسیب 

می رساند.
به عنوان مثال؛ نتایج یك مطالعه در مورد اثرات 
برج سـلولی بر گله گاوهای شـیرده كه در آلمان 
انجام شد، نشان داد كه نصب و راه اندازی برج های 
سلولی منجر به اثرات نامطلوب بر سامتی و در 

نتیجـه كاهش شـیردهی آنها شـد. نكته جالب 
اینجاست كه با جابه جایی آنها، میزان بازده شیر 

این گله كامًا جبران شد.
همچنین در مطالعه دیگری، میزان هورمون های 
سـراتونین و ماتونیـن كـه هورمون هایـی مهم 
بـرای پیام رسـانی مغـز، خلـق و خـوی، تنظیم 
خـواب و عملكرد سیسـتم ایمنی بدن هسـتند 
را قبـل و 5 مـاه پـس از حضور افـراد در محدوده 
برج های تلفن همراه اندازه گیری كردند. 25 نفر 
از ایـن شـركت كنندگان در ۳00 متری سـایت 
BTS  زندگـی می كردنـد و نتایج آزمایش حاكی 
از تغییـرات نامطلـوب مهمی بود كه در ارتباط با 
هر دو هورمون، در تقریباً همه شركت كنندگان 

رخ داده بود.

g  طرح یک سوال تکراری 
و نتایج آن

یكی دیگر از سـواالت شـایع درباره سـلول های 
تلفن همراه این است كه آیا این سلول ها موجب 
بروز سـرطان در افرادی كه در مجاورت آنها قرار 

دارند، می شود یا خیر؟
در این خصوص نیز مطالعات زیادی انجام شـده 
اسـت؛ به عنوان مثال پزشـكان آلمانی، هزار نفر 
از سـاكنان یك منطقه كه طی 10 سـال گذشته 
در محـدوده دو بـرج مخابراتـی تلفـن همـراه 
زندگـی كـرده بودند را مورد بررسـی قرار دادند. 
با گذشـت 5 سـال از زمان مطالعه، آنها دریافتند 
كـه افـرادی كه در فاصله 400 متـری از هر برج 
زندگی می كنند، سـه برابر بیشـتر از كسانی كه 
در فاصله دورتری از آن زندگی می كردند، مبتا 

به سرطان شده اند.
سـرطان پسـتان دارای باالتریـن رتبـه در ایـن 
لیسـت بـود اما سـرطان پروسـتات، لوزالمعده، 
روده، مانـوم پوسـت و خـون نیز از جمله سـایر 

سـرطان هایی بـود كـه در ایـن افـراد بـه وضوح 
مشاهده شده بود. در این خصوص حتی سازمان 
بهداشـت جهانی نیز طی گزارشی تصدیق كرده 
كه پرتو فركانس رادیویی آنتن های تلفن همراه 

ممكن است باعث ایجاد سرطان در افراد شود.

g  استانداردهای میزان
تشعشعات آنتن های موبایل

اسـتانداردهای مربوط به میزان تابش و یا جذب 
امواج بی سـیم به چندیـن دهه قبل بازمی گردد 
كـه بـه مـرور و با توجـه به افزایـش منابع تابش، 
قوانیـن موجـود نیـز بـا سـختگیری بیشـتری 
اعمال شـد. هر كشـور با توجه به شرایط اقلیمی 
و جمعیتی خود، استاندارد خاصی را تدوین و به 
اپراتورها نیز اباغ كرده اسـت؛ پیاده سـازی این 
استانداردها در زمان تهیه تجهیزات، مكان یابی 

و نصب، الزامی است.
در حـال حاضـر محدودیـت قانونـی فعلی برای 
سایت های سلولی در ایاالت متحده و انگلستان 
هزار میكرووات در هر سـانتی متر مربع اسـت اما 
كشـورهای دیگـر این میـزان را بـه حداقل یك 
میكـرووات در هـر سـانتی متر مربـع محـدود 
كرده انـد. كشـورهایی ماننـد سـوئیس، ایتالیـا 
و چیـن نیـز این مقـدار را 10 میكـرووات در هر 

سانتی متر مربع تعیین كرده اند.
حال سوالی كه ممكن است پیش آید، این است 
كـه چرا چنیـن تفاوت بزرگی میـان این مقادیر 
وجـود دارد؟ بـه نظـر می رسـد برخـی دولت ها 
بیشـتر درباره ایمنی تشعشـعات EMF  نسـبت 
به سـایرین نگران هستند. حقیقت این است كه 
هیچ كس واقعاً نمی داند چه مقدار از تابش اشعه 

سلولی در بلندمدت خطرآفرین است.
از سـوی دیگـر بـه نظـر می رسـد انگیزه هـای 
اقتصادی و سیاسـی در اعمـال محدودیت های 
فعلی EMF  در ایاالت متحده و انگلستان، بیشتر 
از نگرانی هـای بهداشـت و ایمنـی تأثیر داشـته 

باشد.
آخریـن تغییرات درباره اسـتاندارهای موردنظر 
 ICNIRP كـه در سـال 1998 توسـط سـازمان
اعـام شـد، محدودیـت 450 میكـرووات بر هر 
سـانتی متر مربـع را در فركانـس 900 مگاهرتز 
و محدودیـت 950 میكرووات بر هر سـانتی متر 
مربـع را بـرای فركانـس 1900 مگاهرتز تعیین 
كـرده بـود كـه البته این اسـتاندارد نیـز در حال 

بازنگری كلی است.
كشـور ما نیز از سـایر كشـورها مستثنی نیست 
و اسـتاندارد مؤسسـه ICNIRP در حـال حاضر 
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گزارش ویژه

مورد استفاده قرار می گیرد.

g  كه در BTS آیا آنتن های
كشور استفاده می شود، مطابق با 

استانداردهای جهانی است؟
مرجع قانونی در كشـور ما كه مسـئولیت حفظ 
سـامت مـردم در برابر خطرات انـواع پرتوها را 
برعهده دارد و بر چگونگی اجرای قانون حفاظت 
در برابر اشعه نیز نظارت می كند، سازمان انرژی 
اتمی اسـت. تمامی اپراتورهای موبایل فعال در 
كشـور ملـزم بـه دریافـت پروانه اشـتغال به كار 
پرتـوكاران و بهره بـرداری از منابـع پرتوزا از این 

سازمان هستند.
از طرفـی، در كشـور مـا از سـال 1۳80 فرآینـد 
انـدازه گیری تشعشـعات آنتن های موبایل آغاز 
شد و نتایج ارائه شده حاكی از آن است كه شدت 
پرتو رادیویی آنتن های BTS از حد مجاز بیشتر 
نیسـت و در اكثـر موارد در سـطح یك صدم حد 

مجاز قرار دارد.

g  رگوالتورهای خارجی و
داخلی درباره تشعشعات رادیویی 

آنتن های BTS چه می گویند؟
همانطور كه قبًا نیز اشاره شد، در كشور ما 
رگوالتوری به طور منظم و در فاصله های زمانی 

معین، با استفاده 
ایستگاه های  از 
ثابت و سیار در 
حساس  نقاط 

شهرها میزان تشعشعات رادیویی را اندازه گیری 
می كند و در نـهایـت نتایج این اندازه گیری به 
سازمان انرژی اتمی ارسال شده و در آنجا بررسی 
و تحلیل می شود تا در صورت غیراستاندارد 
بودن میزان تشعشعات، موارد اعام شده مورد 

پیگیری قرار گیرد.
در جدیدترین گزارش كه در 17 تیر سال جاری 
منتشـر شد، مقدار این تشعشـعات كامًا نرمال 
اعام شـد و نتایج تمامـی اندازه گیری ها مطابق 
بـا اسـتانداردهای تعیین شـده بـود. همچنین، 
 )FCC( كمیسـیون ارتباطـات فـدرال آمریـكا
احتمال بروز ناایمنی در اثر قرار گرفتن در معرض 

این آنتن ها را بسیار پایین تعیین كرده است.

g  استانداردها و توصیه های
BTS درباره آنتن های FCC

دسـتورالعمل های   FCC  ،1996 سـال  در 
بـه روز شـده ای را بـرای ارزیابـی حـد مناسـب 
قرارگیـری افراد در معرض پرتوهای RF ناشـی 
از فرسـتنده های ثابـت تصویـب كـرد. در مورد 
فرستنده های سلولی و PCS، دستورالعمل های 
تماس RF با سـطح تماس مجاز، حداكثر میزان 
مجـاز برای عموم مردم حـدود 580 میكرووات 
در هر سانتی متر مربع اعام شده است. این حد 
بارها بیشـتر از سـطح RF  اسـت كه معموالً در 
نزدیكی پایه سـایت  های سلولی یافت می شود. 
بنابرایـن احتمـال این كه فـردی بتواند در 
سطوح  معرض 

باالی RF كه بیشـتر از دسـتورالعمل اعام شده 
توسط FCC است قرار گیرد، بسیار كم است.

هنگامـی كـه آنتن هـای سـلولی و PCS بر روی 
 RF پشـت بام ها نصـب می شـوند، پرتوهـای
می توانند باالتر از سطوح هدایت مطلوب باشند. 
در چنیـن مـواردی، اقدامـات احتیاطـی مانند 
اعمـال محدودیـت زمانـی می توانـد مانع عدم 
رعایت دسـتورالعمل شـود. البته افرادی كه در 
داخـل سـاختمان زندگی و یـا كار می كنند، در 

معرض خطر نیستند.

g كالم آخر
در حـال حاضـر نتایـج برخـی از تحقیقـات، 
ارتبـاط بیـن پرتـو RF  و سـرطان در نمونه های 
حیوانـی را تاییـد كرده اند، اما از آنجا كه شـواهد 
ایـن تحقیقـات جامـع نبـوده، نمی تـوان به آن 
استناد كرد و می توان گفت تاكنون هیچ ارتباط 
واضحـی بیـن پرتوهای RF  ناشـی از آنتن های 
BTS و مواردی كه منجر به آسـیب رسـاندن به 

سامتی انسان شوند، ارائه نشده است.
اگـر بخواهیـم یك جمع بندی كلـی در رابطه با 
تحقیقـات انجام شـده در خصـوص مخاطـرات 
آنتن هـای BTS  و یـا پرتوهای RF  منتشرشـده 
از سـوی آنها و تاثیر آنها بر سـامت افراد داشته 
باشـیم، می تـوان گفت از آنجا كه سـایر گرو ه ها 
موفـق بـه شبیه سـازی نتایـج بدسـت آمـده 
در آزمایش هـای دیگـر و در شـرایط یكسـان 
نشـدند، بنابراین نمی توان گفت كه این آنتن ها 

خطرآفرین هستند.
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محمد جواد تنها طـی دو دهـه اخیـر بـا 
گسـترش دسترسـی بـه 
افزایـش شـمار  و  آموزشـی  منابـع  اینترنـت، 
و  كامپیوتـر  فارغ التحصیـان  و  عاقه منـدان 
همچنین شـكل گیری بازار مسـتعد نرم افزارهای 
مالـی و اتوماسـیون، تعداد پرشـماری از برندهای 
نرم افـزاری در حـوزه نرم افزارهـای حسـابداری و 
مالـی، انبارداری، اتوماسـیون های اداری و... اعام 
موجودیت كردند. این بازار مسـتعد در بازه زمانی 
نسبتاً كوتاهی تبدیل به یك بازار به شدت رقابتی 
شـد و ایـن رقابت به پیشـرفت های بـه ظاهر قابل 

توجهی در این حوزه انجامید. 
طـی دهـه اخیر علی رغم انبسـاط ایـن صنعت و 
تزریـق نقدینگـی قابـل توجـه بـه آن، بـه جای 
خاقیـت، نـوآوری و توسـعه پلتفرم های جدید، 
تبلیغـات و برندینگ ركـن اصلی در رقابت میان 
شـركت های فعـال در ایـن حـوزه قلمداد شـده 
اسـت. كسـب وكار و روش هـای درآمدزایـی در 
این شركت ها عمدتاً بر سه اصل طرح ریزی شده 
اسـت؛ نخسـت فروش یـك نرم افزار بـه قیمتی 
نسـبتاً قابل توجه و دوم عقد قرارداد پشـتیبانی 
و سوم توسـعه نرم افزارهای ارزان قیمت عمومی 

مانند صندوق های فروشگاهی. 
بـرای شـفاف تر شـدن موضـوع، بحـث را با یك 

مثال سـاده پی می گیریم. یك شـركت بازرگانی 
بـرای اداره بخـش مالی خود اقـدام به خرید یك 
نرم افزار مالی پیشرفته می كند . 8 تا 10 میلیون 
تومان حداقل هزینه ای است كه باید برای خرید 
نرم افـزار پرداخت شـود. راه اندازی ایـن نرم افزار 
نیازمند یك كامپیوتر نسـبتاً قدرتمند و یا سرور 
اختصاصـی اسـت كـه باید در یكـی از واحدهای 
شـركت نصب و راه اندازی شـود. رقمی در حدود 
10 تـا 20 میلیـون تومـان  نیـز بـرای خرید این 
كامپیوتر و یا سرور هزینه خواهد شد؛ حدود 40 
میلیون تومان از نقدینگی یك شركت. حال آنكه 
این تمام ماجرا نیست. قراردادی بابت پشتیبانی 
نرم افـزار منعقـد می شـود كه حداقـل 2میلیون 
تومـان هزینـه در پـی خواهـد داشـت. بسـته به 
اهمیـت و حساسـیت اطاعـات، هزینـه قابـل 
توجهـی نیز جهت خرید فایروال های نرم افزاری 
و یـا سـخت افزاری بـه هزینه هـای فـوق اضافـه 
خواهد شـد. در سـطوح باالی اهمیت، استخدام 
كارشـناس IT  و یـا امنیـت اطاعـات نیز هزینه 

نسبتاً باالیی به شركت تحمیل خواهد كرد. 
و این چرخه همچنان در ایران ادامه دارد... 

در این میان اما در بسـیاری از كشـورهای جهان 
سال هاسـت توسعه نرم افزار بر بستر وب و فضای 
ابری در جریان است؛ مكانیسمی كه در آن هیچ 

شـركتی نیـاز به خرید كامپیوترهـای قدرتمند، 
سـرورها و تجهیـزات حرفـه ای شـبكه نـدارد 
و الزامـی بـه اسـتخدام كارمنـد IT  یا متخصص 
امنیت شبكه در میان نخواهد بود. هیچ هزینه ای 
بابـت خریـد نرم افـزار پرداخت نمی شـود و هیچ 
قـراردادی بابت پشـتیبانی منعقد نخواهد شـد. 
دیگر هیچ دغدغه ای از بابت خرابی  هارد، از دست 
رفتن اطاعات، هك شدن و مسائلی از این دست 
وجود نخواهد داشـت. در بسـیاری از موارد حتی 
نیـازی به نصب سیسـتم های گران قیمتی مانند 
ویندوز، تأمین امنیت آن و ترمیم گاه و بیگاه آن 

نیز وجود نخواهد داشت. 
تنهـا یـك كامپیوتـر بسـیار معمولـی بـا یـك 
سیسـتم عامل كـه می توانـد یك توزیـع رایگان 
از  بیـرون  در  همه چیـز  باشـد.  لینوكسـی 
سیسـتم های شـما اتفاق می افتد؛ در درون یك 

ابر منسجم. 
شـركت ها بـه صـورت ماهیانـه هزینـه بسـیار 
مختصـری را بابـت بهره گیری از سـرویس های 
ابری)Cloud(  پرداخت خواهند كرد و خبره ترین 
كارشناسـان شـبكه و امنیـت اطاعـات در یك 
كمپانی تخصصی و معتبر به صورت شبانه روزی 

در حال سرویس دهی به آنها خواهند بود. 
فناوری هـای نویـن در حوزه شـبكه نیز از جمله 

نرم افزار به جای سخت افزار 
انتخابی هوشمندانه
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موضوعاتی اسـت كه متأسفانه به شكل غیرقابل 
بـاوری مغفـول و مهجور مانده اسـت؛ غفلتی كه 
هزینه هـای زیـادی را بـه دولـت و شـركت های 
فناوری هایـی  می كنـد؛  تحمیـل  خصوصـی 
مانند SD-WAN كه امنیت، سـرعت، كیفیت و 
كارآیـی شـبكه و ارتباطـات از راه دور را چندین 
و چندبرابـر می كنـد و به همین نسـبت كاهش 
هزینه هـای ارتباطی و اینترنتی را در پی خواهد 
داشـت. نوعی تكنولوژی  كـه می تواند ارتباطات 
یك شـبكه كابلی، بی سـیم، ADSL ، پهنای باند 
اختصاصی و حتی اینترنت همراه 4G را در قالبی 
یكپارچه و متمركز مدیریت و در هم ادغام كند. 
سیسـتمی كه به شـما این امكان را خواهد داد تا 
 VOIP تصمیم بگیرید كه به طور مثال ارتباطات
شـبكه از طریـق یـك مـودم Wimax  برقـرار و 
دسترسـی شـما به سیسـتم ویدئو كنفرانس از 
طریق بخشی از پهنای باند ADSL تامین شود. 
خـاء وجـود چنیـن سیسـتمی در شـركت ها و 
سازمان های ما، به خرید تجهیزات و سرویس های 
گران قیمت ارتباطی منجر می شـود زیرا به جای 
تخصیـص صحیـح منابع و توزیـع هدفمند آنها، 
تنهـا بـه افزایـش ظرفیت شـبكه برای پوشـش 

خاء های كیفی آن پرداخته خواهد شد. 
ظرفیـت تكنولوژی هـای تحول آفرینـی چـون 
گرفتـه  نادیـده   )Blockchain( باك چیـن 
می شـود و باك چیـن در ایران صرفـاً مترادف با 
رمز ارزهایی همچون بیت كوین قلمداد می شود. 
ایـن در حالی اسـت كه اكنون اسـتارت آپ های 
متعددی در دنیا بر پایه بیت كوین شكل گرفته اند؛ 
استارت آپ هایی در حوزه های گوناگون صنعتی، 

بازرگانی، مالی، آموزش ، پزشكی و... 

بیت كویـن هـم از جمله مكانیسـم هایی اسـت 
كـه می توانـد عاوه بر اسـتقرار امنیت در حوزه 
سـایبری، بـه صرفه جویی هـای ارزی و ریالـی 
بسـیار قابل توجهی بیانجامد. فرض كنیم اداره 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قصد دارد 
یـك مركز كنترل ترافیك پیشـرفته ایجاد كند 
و بـرای ایجـاد ایـن مركـز، به خرید سـرورهای 
پیشـرفته ای جهت تجزیـه و تحلیل اطاعات و 
تصاویـر نیاز دارد. با فرض اینكه ۳هزار كانتری 
و پاسگاه در سراسر ایران در اختیار پلیس است 
و در هـر مركـز حداقـل ۳ دسـتگاه رایانه وجود 
دارد، می تـوان پیش بینی كـرد كه پلیس ایران 
حداقـل 9هزار كامپیوتر در اختیار دارد كه اكثر 
آنهـا صرفـاً بـرای انجـام مكاتبـات اداری به كار 
گرفتـه می شـوند و حداقل 50درصد از ظرفیت 
سـخت افزاری آنهـا آزاد و قابل اسـتفاده خواهد 
بود. راهنمایی و رانندگی می تواند به جای خرید 
سـرورهای قدرتمنـد و ایجـاد دیتاسـنترهای 
پرهزینـه و گران قیمـت، از فنـاوری باك چین 
استفاده كند و به راحتی از قدرت پردازشی این 

9هـزار كامپیوتـر به نحو حداكثـری بهره گیرد. 
شبكه ای كه تأمین امنیت آن نیز با این فناوری 
بـه كمتریـن میزان انـرژی، هزینه و زمـان نیاز 

خواهد داشت. 
سـایت های دولتـی، بانك ها و... نیـز در صورت 
مواجهـه بـا حمـات سـایبری و یا افزایـش بار 
بـر روی سـرورها، می تواننـد بار پردازشـی را بر 
روی سیسـتم های غیرمتمركـز باك چیـن 
منتقـل كننـد. اسـتودیوهای فیلم سـازی و 
انیمیشن سـازی نیـز می تواننـد بـا طراحـی 
نرم افزارهـای باك چیـن، بـه جـای خریـد 
تجهیزات پیشرفته Render Farm ، با پرداخت 
هزینـه بسـیار ناچیزی، از منابع سـخت افزاری 
شهروندان یا ظرفیت های خالی سایر شركت ها 

استفاده كنند. 
همچنین بسـیاری از استارت آپ های خاقانه و 
قابل توسـعه ای كه نیازمند توسعه سخت افزاری 
هستند نیز از سرمایه گذاری در حوزه سخت افزار 

بی نیاز خواهند شد . 
حـال كـه كشـور در مواجهـه با سـخت ترین و 
ظالمانه تریـن تحریم های بین المللی قرار دارد 
و در شـرایطی كـه خـروج ارز به پاشـنه آشـیل 
اقتصاد ایران تبدیل شـده، شایسـته اسـت كه 
 IT مدیـران، كارآفرینـان و كارشناسـان حوزه
بـا توجه بـه تأثیرگذاری و نقـش غیرقابل انكار 
این حوزه در سـایر بخش های اقتصادی كشور، 
بـه لزوم بازنگـری در فرآیندهـای جاری توجه 

كنند. 
و نتیجـه، رسـیدن بـه نگـرش تازه ای اسـت كه 
می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی كشور و رونق 

كسب  وكار و كاهش بیكاری در كشور باشد. 

در ایـران بالك چیـن را مترادف با 
رمز و رازهایـی همچون بیت كوین 
قلمـداد می كننـد ایـن در حالـی 
اسـت كه در دنیا اسـتارت آپ های 
متعـددی برپایه بیت كوین شـکل 

گرفته اند
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�  RecoverPoint اصلـی  كاركـرد 
اجرا  محیط هایی  چه  در  و  چیست؟ 

می شود؟
راهـكار RecoverPoint در واقـع به دو صورت 
قابل پیاده سـازي است. گزینه نخست استفاده 
یـا   RPA(RecoverPoint Appliance( از  
محصـول سـخت افزاري EMC اسـت كـه بـه 
صـورت فیزیكـي در رك قرار مـي گیرد و روش 
دیگـر vRPA اسـت كه بـه صورت نـرم افزار در 
زیر سـاخت مجازي نصب مي شود.اسـاس كار 
در هـر دو محافظـت و بهنگام سـازي اطاعات 
و همچنیـن مراقبـت از آنهـا در برابـر تمامـی 

مخاطـرات ممكن اسـت . از وارد آمدن آسـیب 
بـه اطاعـات  تا انهدام یك سـایت بر اثر بایای 

طبیعی، انفجار و یا آتش سوزی. 
این سیسـتم در شركت ها و سازمان هایی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد كـه حفـظ اطاعات و 
سـرویس دهی بی وقفـه و بادرنـگ در آنهـا از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
نوعی  � را  سیستم  این  می توان  آیا 

Backupگیری  پیشرفته  مکانیزم 
تعریف كرد ؟

 Backup از دید كلي عملكرد آن بسیار فراتر از
است. 

پیاده سازی و عملکرد این سیستم  �
به صورت كلی به چه صورت است؟

علی القاعـده فـرض بـر ایـن اسـت كـه سـایت 
یـا دیتاسـنتر یـك شـركت در یك محـل قرار 
دارد و ممكـن اسـت سـرورهای ایـن مركـز به 
هـر دلیلـی قـادر به سـرویس دهی نباشـند. به 
دلیـل مشـكات نرم افـزاری و سـخت افزاری، 
مخابراتـی، برق، تهویه ، آتش سـوزی، سـیل و 

... یا هر دلیل دیگری كه می توان تصور كرد. 
بـرای مواجهـه بـا چنین شـرایطی سـایت و یا 
دیتاسـنتر دیگـری ، در محلـی دیگـر ، یا حتی 
شـهری دیگر شـكل می  گیرد. بافاصله بعد از 

گفت وگوی ویژه

EMC RecoverPoint راهکاري 
دقيق تر و سريع تر براي حفاظت از اطالعات

با توجه به رشــد و اهمیت اطالعات تولیدشــده در  حمید اسفندیاري
ســازمان ها و شــركت ها، همــواره نگهــداری، 
پشتیبان گیری و امنیت اطالعات و داده ها و جلوگیری از خرابی و از بین رفتن 
آنها از مهم ترین دغدغه های مدیران اســت. ارائه راهکار با اســتانداردهای 
بین المللــی برای جلوگیری از حــذف داده ها یکی از عوامل مهم در نگرش به 
سیســتم های ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطالعات است كه دارای جایگاه 

ویژه ای در تصمیمات مدیریتی است.
گاهی حتی برای سیســتم های كامالً  پایدار نیز اتفاقاتی رخ می دهد كه هرگز 
انتظار آن نمی رود. چنین رویدادهایی ممکن اســت به از دست رفتن اطالعات 

مهم ســازمان ها و شركت ها منجر شده و تبدیل به موضوع دردسرساز شود. 
در چنین مواقعی داشتن نسخه پشتیبان از داده ها و اطالعات كلیدی، ضروری 

است. 
در این راســتا »شركت آلیا  سیس ارتباط« یکی از شركت های پیشتاز ایرانی 
اســت كه در طراحی سیســتم های ذخیره سازی و پشــتیبان گیری و ارائه 
راهکارهای ذخیره سازی شبکه، به دغدغه مدیران توجه داشته و سرویس های 
RecoverPoint را بر پلتفرم ESX ارائه می كند. برای آشــنایی بیشــتر با 
ویژگی های این تکنولوژی، با یوسف جعفری كارشناس بخش دیتاسنتر شركت 

آلیا سیس  ارتباط  گفت وگو كرده ایم كه در ادامه آمده است:
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ممکـن  گیـري   Backup در 
اسـت از اطالعات معیوب آن 
هم تنهـا در چند بـازه زماني 
پشتیبان گیري شـود و روي 
اطالعات سالم Restore شود. 
اما در RecoverPoint این عیب 
بزرگ برطرف شـده و كاربر به 
هیچ عنوان با چنین مشـکلي 

روبه رو نخواهد شد

گفت وگوی ویژه

ازكار افتادن سـایت شـماره 1 ، سایت شماره2 
واردمـدار می شـود و سـرویس دهی را آغـاز 

می كند. 
تمامـی اطاعات از قبل در سـرورهای سـایت 
شـماره 2 ذخیره شـده اند و در صورت بازگشت 
سـایت1 به مدار، تمامی تغییـرات بادرنگ به 

سرورهای آن منتقل می شود. 
ــا شاخص  � ی و  اصــلــی  ــی  ــژگ وی

RecoverPoint  چیست؟
ایـن سیسـتم هماننـد سـایر مكانیزم هـای 
پشـتیبان گیری از اطاعات این قابلیت را دارد 
كـه ایـن فرآیند را به صورت كامـا بی وقفه و یا 
به صورت زمان بندی شـده انجام دهد. بی وقفه 
بـودن و یـا زمان بنـدی بروزرسـانی اطاعـات 
بسـتگی به اهمیت اطاعات برای هر سـازمانی 
دارد. گاهی بازگشـت به اطاعات یك سـاعت 
قبـل هـم مشـكل چندانـی برای یك سـازمان 
ایجـاد نمی كنـد، در حالـی كـه برای سـازمان 
دیگـری ثانیه هـا نیـز دارای اهمیـت حیاتـی 

هستند. 
اما یكی از ویژگی های شاخص این سیستم این 
اسـت كه می تـوان به راحتی در یـك تایم الین 
اطاعـات را بازیابـی كـرد. بطـور مثـال اگـر 
اطاعـات در سـرور اصلی در سـاعت 10 دچار 
اشـكال شـوند، از سـایت شـماره 2 در سـاعت 
10:15 وارد مـدار شـود، ما می توانیم اطاعات 
سـرور را بـه سـاعت 9:50 دقیقـه بازگردانیم، 
نقطـه ای كه در آن اطاعات سـرور هنوز دچار 

مشكل و اختال نشده اند. 
در Backup گیـري ممكـن اسـت از اطاعات 
معیوب آن هم تنها در چند بازه زماني پشتیبان 
 Restore گیـري شـود و روي اطاعات سـالم
شـود. امـا در RecoverPoint این عیب بزرگ 
برطـرف شـده و كاربـر به هیچ عنـوان با چنین 
مشـكلي روبـه رو نخواهد شـد. یعنی سیسـتم 
عـاوه بـر اینكـه اطاعـات را در سـرورهای 
مختلـف و در اماكـن مجزایـی ذخیره می كند، 
امكان بازگرداندن آنها را با مكانیزمی شـبیه به 
بازبینی دوربین های مداربسته انجام می دهد؛ 
یعنی جابجایی در زمان یا تایم الین. به بخشی 
كـه رویدادهـا را به طـور دقیق ثبـت و ضبط 

می كند journal  می گویند. 
دومیـن ویژگـی سیسـتم نیـز جایگزینی 
بادرنـگ سـایت ها و دیتاسنترهاسـت. 
یعنـی در صورت از كار افتادن غیرمتقربه 
سـایت 1 هیچ نیازی به اعمال تنظیمات 
جدیـد و آماده سـازی سـایت 2 وجـود 

ندارد. و سایت 2 خود به صورت از پیش تعریف 
شده به صورت بادرنگ وظایف خود را برعهده 

می گیرد. 
  splitter و  clustering بهره گیـری از امـكان
نیز از دیگر ویژگی های RecoverPoint  است. 

توضیحاتی  �   splitter با  رابطه  در 
بفرمایید.

Splitter  قابلیتـی اسـت كـه اطاعـات جدید 
و واجـد ضـرورت برای انتقال را تشـخیص و به 
سایت دوم انتقال می دهد. چون قرار نیست كه 
تمامـی اطاعات مجدداً بر روی storage  دوم 

منتقل و بازنویسی شوند. 
در این حالت فقط اطاعات بروز شده و منتقل 

می شوند. 

نرم  � و  فنی  چارچوب  با  رابطه  در 
افزاری سیستم نیز توضیح دهید؟ 

هدایـت گـر اصلـي RecoverPoint در واقـع 
vCenter  اسـت. نـرم افـزاري كـه سـرورهاي 
فیزیكـي و یـا سـرورهاي Virtual روي آن را 
بـه صـورت یكپارچـه و در یك مـكان كنترل و 

هدایت می كند. 
سـرورهای مجازی نیز بر پایه سیسـتم عاملی 
بـه نام ESX شـكل می گیرند كـه قابلیت نصب 
 VMware و اجرای سـرورهای مجازی بر بستر

را داراست. 
آیا در حال حاضر قابلیت پیاده سازی  �

چنین سیستمی در ایران وجود دارد ؟ 
شـركت آلیا سـیس ارتباط مدت هاست كه در 
خصـوص پیاده سـازي این سیسـتم به صورت 
نرم افزاري یا همان vRPA كه از لحاظ هزینه اي 
بـراي شـركت هاي ایرانـي مقـرون به صرفه تر 
اسـت؛ در كشـور در حال پیاده سـازي اسـت. 
اگرچـه تأمیـن امكانـات سـخت افزاری آن در 
شـرایط دشـوار فعلی با مشـكاتی همراه بوده 
اسـت، اما در زمینه پیاده سـازی این سیسـتم 
بـه صـورت نرم افـزاری یـا vRPA كامـًا موفق 

بوده ایم. 
RecoverPoint بیشتردر كجا مورد  �

استفاده قرار می گیرد؟
 بسیاری از شركت ها و موسسات نیاز به نگهداری 
اطاعـات خود در صدم ثانیه دارند؛ چرا كه اگر 
این اطاعات به هر دلیلی در هر زمانی از دست 
برود، خسارات جبران ناپذیری را به موسسه 
و شركت وارد می كند. بانك ها و موسسات 
مالـی كـه در كمتر از ثانیه بـا تراكنش های 
متعددی مواجه هستند، از جمله این مراكز 
هسـتند كـه بایـد بـه سـرعت خـود را آماده 

پذیرش این سیستم كنند.
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در ابتدا تعریف كلی برای خواننده های ما  �
در خصوص فعالیت شركت سپهرنت ایرانیان 

بفرمایید؟
  شـركت سـپهرنت ایرانیـان بـا هـدف ارائـه نسـل 
جدیـدی از راهكارهـای بانكـداری الكترونیـك و 
خدمـات حرفـه ای بـه بانك هـا و موسسـات مالـی 
كشـور در سال1۳87تاسیس شـد . تیم مدیریت 
این شـركت از افراد با تجربه در زمینه پیاده سـازی 
و مدیریـت پروژه های بـزرگ بانكی بوده و تیم فنی 

ایـن شـركت متشـكل از كارشناسـان بـا تجربه در 
زمینـه فنـاوری اطاعـات و بانكـداری الكترونیك 
هسـتند. كارشناسـان ایـن شـركت در زمینه های 
مختلـف با گذرانـدن دوره های آمـوزش تخصصی 
بـر روی نرم افزارهـای موجـود و آموزش های حین 
كار در طـول انجـام پروژه هـا شـركت را در انجـام 
موفقیت آمیـز پروژه هـا یاری می كنند. اسـتفاده از 
مشـاوران باتجربه بانكی در كنار تیم كارشناسـی و 
فنی تركیب مناسـبی از دانش فنی و بانكی را برای 

پیاده سازی راهكارهای مورد نظر فراهم كرده است.
حوزه فعالیت شـركت سـپهرنت ایرانیـان، فناوری 
اطاعـات اسـت كـه بـر اسـاس آن راهكارهـای 
سازمانی و راهكارهای نوین بانكی ارائه می دهد و در 
زمینه های نرم افزاری و سـخت افزاری به مشتریان 

خدمات ارائه می دهد.
در واقع هدف اصلی شركت، تحقیق و توسعه و تولید 
نرم افزارهای بانكی و صنعت پرداخت است. در بحث 
سخت افزار ارائه دیتا سنتر و بسترهای دیتاسنتری 
و طراحـی و پیـاده سـازی پشـتیبانی شـبكه های 
ارتباطـی انجام می دهـد و با توجه به تكنولوژی روز 

دنیا سرویس های نوین به مشتریان ارائه می دهد.
نـوع كسـب و كار شـركت بـر اسـاس B2B  اسـت 
كـه باعـث می شـود تعامـل زیـادی با شـركت ها و 
سـازمان های بزرگ داشته باشد، البته ممكن است 
در سـطح عموم جامعه، مردم با اسـم شـركت آشنا 
نباشند ولی شركت های بزرگ سازمانی و ارگانی در 
حوزه صنعت پرداخت، صنعت بانكی و نرم افزارهای 
بانكی به خوبی با نحوه فعالیت این شركت آشنایی 

دارند. 
یكی از نرم افزارهایی كه به عنوان سیستم یكپارچه 
بانكی محسـوب می شـود، سیسـتم  SAB  است كه 
یكی از مشتریان مهم شركت در این حوزه موسسه 
مالی اعتباری نور اسـت. به طور كلی می توان گفت 
شركت سـپهرنت ایرانیان به مشتریان راهكارهای 
نوین در حوزه سخت افزار و نرم افزار ارائه می دهد.

سـرویس Cisco WebEx  هـم یكی از راهكارهایی 
است كه ما به مشتریان برای بحث ویدئو كنفرانس 
و ارائـه جلسـات آناین پیشـنهاد می كنیم كه این 
سیسـتم از میان برندهـای مختلف با توجه به مزایا 
و معایـب آن انتخـاب شـده اسـت و با پیشـنهاد به 
مشـتریان مان آن ها را با ویژگی های منحصر به فرد 
آن آشـنا می كنیم. با توجه به اینكه این موسسـات 
مالـي در سراسـر كشـور شـعب متعـددي دارنـد؛ 
هماهنگـي بـا این شـعب و فراخـوان آنها بـه مركز 
بسـیار پر هزینه محسـوب مي شـود. لذا با بررسـي 
هـاي متعـدد و درخواسـت رزومـه از شـركت هاي 
متعدد، تیم فني شـركت به این نتیجه رسـید كه از 
سرویس ویدئو كنفرانس شركت آلیا سیس ارتباط 

بهره بگیرد.
بفرمایید  Cisco WebEx   چیست؟و چه  �

كاربردهایی دارد؟
Cisco WebEx  یكـی از سـرویس هایی اسـت كـه 
شركت Cisco  برای برقراری ارتباط ویدئوكنفرانس 
ارائـه می دهد و یكـی از محصوالت مقرون به صرفه 
در سیستم های ارتباطی ویدئوكنفرانس است كه از 
كیفیت صدا و تصویر بسیار مطلوبی برخوردار است. 

 برپایی جلسات آنالین
نقطه قوت توسعه تکنولوژی

گفت وگو

محسن عارفي امروزه دنیای مدرن به ســرعت درحال پیشــرفت و توسعه تکنولوژی و نوآوری 
است، تکنولوژی به سرعت همه چیز را رنگ تغییر می زند و شکلی مدرن به زندگی 
روزمره مردم جهان می دهد. در واقع بهتر است نگاه مان را كمی گسترده تر كنیم؛ تکنولوژی تنها همین موبایل 
هوشمندی كه همیشه در دست ماست یا تبلت ها و دیگر گجت های شخصی نیست. تکنولوژی، صنعتی است 
كــه امکانات و ابزارهای مختلفی را بــرای بهبود كیفیت زندگی روزمره ما فراهم می كند؛ نوآوری هایی كه به 
سرعت در روزمرگی های ما نفوذ كرده و ما را به دنیای مدرن هدایت می كنند. در جایی كه وقت ارزشمند است، 
اتالف وقت موجب ضرر اقتصادی می شود و بکارگیری هر ابزار نوینی كه از اتالف وقت و هزینه جلوگیری كند 
قاعدتا بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. مدت زمانی است كه برپایی جلسات به لطف توسعه تکنولوژی از 
حالت مرســوم و سنتی خارج شــده و می توانیم در هر جایی از جهان كه باشیم، در جلسات و كنفرانس های 

مختلف شركت كرده و بی توجه به مسافت چشم در چشم مکالمه كنیم و حضور پررنگی داشته باشیم.
حتی همان ویدئوكنفرانس در گذر زمان با توسعه تکنولوژی پیشرفت كرده و به قابلیت های آن افزوده شده 
اســت به طوری كه در آخرین متد این ســرویس می توان به سیستم Cisco WebEx كه جلسات آنالین را 
با قابلیت های ارزنده به ســهولت برپا می كند، اشاره كرد كه اخیرا شركت سپهرنت ایرانیان كه یدطوالیی در 
بانکداری الکترونیک و خدمات حرفه ای به بانک ها دارد، از آن بهره گرفته است. در ادامه این گزارش با هدف 
آشنایی بیشتر با سیسم Cisco WebEx گفت وگویی با مهندس مجتبی حاجی قربانی كارشناس ارشد بخش 

شبکه گسترده شركت سپهرنت ایرانیان تدارك دیده ایم كه در ادامه می آید.
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ایـن سیسـتم محصولی اسـت كه بـا آن می توان به 
صـورت همزمـان صدا و تصویـر را در نقاط مختلف 
جغرافیایی داشت و اگر سازمانی، شعبات مختلفی 
داشـته باشـد، می تواند با حضور كاركنـان خود در 
این شـعبات به صورت آنایـن كنفرانس با بهترین 

كیفیت صدا و تصویر برگزار كند.
با اسـتفاده از این سـرویس دیگر نیازی نیست افراد 
به شیوه سنتی در جلسات حضور داشته باشند كه 
ایـن موضوع خود از هزینه هایی كـه برای برگزاری 
چنین جلساتی صرف می شد، جلوگیری می كند و 
به راحتی این سرویس بر روی پلت فرم های معمول 
چون سیستم های شخصی، لپ تاپ و موبایل نصب 

می شود و قابل استفاده است.
این سرویس برای فعال شدن نیازمند  �

پهنای باند خاصی است؟و آیا شركت پهنای 
باند آن را برای مشتریانش فراهم می كند؟ 

شركت سپهرنت ایرانیان برای مشتریانی كه تعداد 
زیادی شـعبه دارند، بستر WAN فراهم مي كندو با 
برقراری ارتباطات شبكه ون شعبات می تواند از این 
سـرویس اسـتفاده كنند، در واقع شـعبات مختلف 
بـه یـك دفتـر مركزی متصل می شـوند كـه آنها از 
طریق بسـتری كه برای سیسـتم های نـرم افزاری 
خـود اسـتفاده می كننـد، متصـل و بـر روی همان 
بسـتر ارتباطـی و پهنـای باند این سیسـتم وبكس 

ارائه می شود.
چه مزایایی شركت سپهرنت ایرانیان  �

را به استفاده از این محصول ترغیب كرده 
است؟

اسـتفاده از Cisco WebEx در سرتاسـر جهان به 
شـكل فزاینده ای در حال رشـد است،  این ابزار كه 
محتوای جلسـات را در سرتاسر جهان به مخاطبان 
ارائـه می كنـد مبتنی بـر زیر سـاخت های اینترنت 
اسـت تا بوسـیله آن فاصله را از بین ببرد و در زمان و 

هزینه صرفه جویی كند.
یكـی از مزیت هایـی كـه Cisco WebExدارد ایـن 
اسـت كه محدودیتی برای شـركت كاربرها در یك 
جلسـه وجود نـدارد، در حالی كه سـرورهای دیگر 
شـركت بـا محدودیـت حضـور كاربر در جلسـات 
مواجه اسـت و می توان به صورت همزمان جلسات 
مختلفی با تعداد شـركت كنندگان مختلف برگزار 
كرد، به عنوان مثال مدیرعامل یك شـركت با چند 
سرپرسـت در یك جلسـه حضور دارند و همزمان با 
آن، جلسـه دیگری با حضور كارشناسـان آموزشی 
اسـتان های مختلف برگزار شـود و یا حتی چندین 
جلسـه دیگـر. بـه طور كلـی می توان  با این سـرور  
چندیـن جلسـه غیرهمگن را با هـم و در یك زمان 

شروع و اداره كرد.

به  � نسبت  محصول  این  قوت  نقاط 
نمونه های مشابه و یا حتی شیوه های سنتی 

چیست؟
ایـن سـرور از مزایـای زیادی برخوردار اسـت كه از 
جملـه می تـوان به بحث ركوردینـگ صدا و تصویر 
اشاره كرد. درحالی كه با استفاده از محصوالت دیگر 
نمی توان از بخش سرور ضبط تصاویر و جلسه انجام 
داد كه این موضوع به ویژه برای جلسـات آموزشـی 
بسـیار حائز اهمیت اسـت، البته فقط ادمین سرور 
می تواند به محتوای ضبط شده جلسات دسترسی 

داشته باشد.
در بحـث ویدیـو كنفرانـس نقـاط قـوت بسـیاری 
در نظرگرفتـه می شـود. یكـی از مزایـای اصلـی، 
هزینه های برگزاری یك جلسـه است، هزینه های 
زمانی، اقامتی و سایر هزینه هایی كه برای برگزاری 
یك جلسـه انجام می شـود، با اسـتفاده از این سرور 

حذف می شود. 
Cisco WebEx مزیت هـای خیلـی خوبـی بـه مـا 
می دهد و می توان با این سرور جلسات خصوصی و 

عمومی برگزار كرد.
یكـی دیگـر از مزیت هایـی كـه دارد، قابلیـت 
یكپارچه سـازي بـا راهـكاري چـون VOIP خـود 
 Microsoft Access سیسـكو و یا برندهایي چون
Change بـه عنـوان یـك سـرور ایمیل سـازماني 
است كه از طریق آن بحث اطاع رساني جلسات و 

یاعضوگیری جلسات انجام می شود.
 Cisco Call هم به عنـوان راهكار CUCM از طریـق
Maneger به عنوان VOIP Server اداره مي شود 
Meet-كه با گرفتن شـماره و یا دادن كد خاص آن 

ing وارد جلسـه شـد و از طریق صدا در آن جلسـه 
حضور داشت.

 Cisco WebEx قاعدتـا نمونـه هاي مشـابه سـرور
وجود نداردكه امتیازات این محصول را پشـتیبانی 
كنـد، البته محصوالت دیگر با ویژگی های مختلف 
هسـتند، ولـی ویژگی هـای قابـل مقایسـه بـا این 

محصول وجود ندارد.
باتوجه به سیستم آنالین این محصول،  �

مسائل امنیتی آن به چه صورت است؟
پروتكل هاي ارتباطي، كه Cisco WebEx استفاده 
می كند، پروتكل های استاندارد هستند كه امنیت 

باالیی دارند.
همچنین از لحاظ امنیتی می توان بر روی جلسات 
رمزنگاری كرد و هركسی كه رمز را دارد وارد جلسه 
شـود. امنیـت و حریـم خصوصی جلسـات در هر 
لحظه به وسیله SSL- 128 بیتی و AES-256 بیتی 
تامیـن می شـود تا به هیچ عنـوان نتوان به جزئیات 
جلسات دسترسی پیدا كرد، بجز مواردی كه ادمین 
مایل به ذخیره و انتقال آن به مكان دیگری باشـد، 
تحـت هر شـرایطی WebEx با رمز نـگاری و احراز 
هویت می تواند حریم خصوصی را تا 99.99درصد 
حفـظ كنـد. تمامـی اسـتاندارد های WebEx بـر 
مبنـای ISO-17799    اسـت كه گزارشـات آن در 

SAS 70 Type  درج شده است.

این محصول چه كمکی به ارتقای ارائه  �
كرده  ایرانیان  سپهرنت  شركت  خدمات 

است؟
Cisco WebExتاثیـر زیـادی در ارتقـای كیفیـت 
خدمات شـركت داشـته اسـت، چون با استفاده از 
Cisco WebExحضـور افـراد در جلسـات حـذف 
شده است و حذف یك سری هزینه ها موجب شده 
تا جلسـات مفید آموزشـی به تعداد بیشـتر برگزار 
  PDF شـود و در این جلسـات پاورپوینت، فایل های 
مختلفـی در دسـترس افـراد بـدون نیاز بـه هزینه 
جابجایـی قـرار  گیـرد كـه همین موضـوع موجب 
ارتقـای سـرعت آمـوزش شـده اسـت. حتـی در 
جلسـات فوری كه مدیران برگزار می كنند سرعت 
 Cisco برپایی جلسـه افزایش داشته است. در واقع
WebExبـازوی كمكـی ارتقـای خدمات شـركت 

سپهرنت ایرانیان بوده است.

گفت وگو
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استارت آپ

امـروزه ذهنیت ها درباره صنعت شـبكه باید تغییر كند  محسن عارفی
چـرا كه این صنعت دیگر روی بخش تولید سـخت افزار 
متمركز نیسـت و بیشـتر تمركز خود را از بخش سخت افزار به سمت بخش 
نرم افزار تغییر داده اسـت. بدین ترتیب، توسـعه نرم افزارها در بخش شـبكه 
توانسته موانع بسیاری كه تا پیش از این استارت آپ ها با آن روبه رو بوده اند 

را از پیش روی آنها بردارد.
ایـن ظرفیـت بـه حـدی افزایـش پیـدا كـرده كـه حتـی كوچك تریـن 
اسـتارت آپ های حوزه فناوری هم می توانند به بازار شـركت های فعال در 
حوزه شبكه ورود كنند و با ظرفیتی كه دارند، كل این صنعت را تكان دهند. 
در حـال حاضـر نیز ترند اخیر بازار حاكـی از وجود فرصت های جدید برای 
اسـتارت آپ ها جهت ورود به این عرصه اسـت و این احتمال می رود تا این 
استارت آپ ها بتوانند تمركز، چابكی و سرعت را به بازار شبكه و محصوالت 

مرتبط با آن وارد كنند.
چنیـن شـاخه ای از شـبكه شـامل هوش مصنوعـی )AI) و تحلیـل داده ها 
می شود. تحلیل های پیشرفته ماشینی می تواند روند اتومیشن را به شدت 
تسریع كند؛ همچنین اتومیشن مبتنی بر پیش بینی ماشینی این امكان را 
می دهد تا شـبكه بتواند بر مبنای عوامل مختلف انتخاب های خودكاری را 

برای سوئیچ كردن در شبكه و مسیریابی داده ها انجام دهد.
 (network visibility( این حوزه از صنعت شـبكه شـامل آشكاری شـبكه
بـرای پلتفرم هـای هیبریـدی یا ابری چندگانه، شـبكه مبتنی بر اینترنت و 

اتصال كاربران به صورت ریموت می شود.
امـا یكـی دیگـر از ترندهای بسـیار پرطرفدار كـه در نهایت توانسـت توجه 
بسـیاری از شـركت ها را بـه خـود جلـب كنـد، شـكل گیری یـك قابلیـت 
تعامل پذیـری یا Interoperability با تمام اجزای شـبكه و ارائه كنندگان 
امكانات زیرسـاختی اسـت. در گذشـته اسـتفاده از امكان تعامل پذیری در 
شبكه یك اجبار یا نیاز نبود، اما امروز تعامل پذیری یك نیاز ضروری است.

زیرسـاخت های شـبكه نقـش بلوك های آجر را برای تمـام اجزای فیزیكی 
و مجـازی كـه روی آنهـا سـوار می شـوند، ایفـا می كنند بنابرایـن تمام این 
اجـزا بایـد با یكدیگر تعامل داشـته باشـند و كار كنند. شـركت های بزرگ 
معمـوالً شـیوه های اختصاصی خـود و فراخواندن  API ها را دنبال می كنند 
اما اغلب اسـتارت آپ های حوزه شـبكه راه دیگری را برگزیده اند و از مسـیر 

open source  یا متن باز وارد این حوزه شده اند. برای بسیاری، این مسیر 
هم یك راه حل جدید برای ورود به شـبكه اسـت و هم مسـیر درسـتی برای 

پیش بردن استراتژی تعامل پذیری در شبكه محسوب می شود.
ایـن اواخـر، بسـیاری از اسـتارت آپ ها تمركـز خـود را روی اسـتفاده از 
فناوری هـای قدیمـی امـا قابل اعتماد و افـزودن قابلیت های جدید به آنها و 
ایجاد انقاب عظیم در فناوری شـبكه گذاشـته اند؛ فرقی نمی كند كه این 
فناوری ها شـامل routing/switching  اسـتاندارد امروزی، سـرویس نام 
دامنه )DNS( باشند یا شبكه گسترده )WAN(، به هر ترتیب استارت آپ ها 
به دنبال اسـتفاده از شـیوه هایی هستند كه بتوانند فناوری های قدیمی را با 

عملكردها و كاربردهای كامًا جدید تلفیق كنند.
داغ تریـن و پرطرفدارتریـن اسـتارت آپ ها در حوزه فناوری شـبكه در كنار 
آزمـون و خطـا روی فناوری های قدیمی، درحال ورود به عرصه هایی مانند 

هوش مصنوعی و تعامل پذیری نیز هستند.
در ادامـه ایـن مقالـه قصـد داریم به برخـی از جدیدتریـن و پرطرفدارترین 
اسـتارت آپ های فعـال در زمینه فناوری شـبكه و روش هایـی كه آنها برای 

ایجاد تحول در این بازار دنبال می كنند، بپردازیم. 

g Ennetix
اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم، داغ ترین ترند سال 2018 در حوزه شبكه، 
ظهور سیسـتم های پیشـرفته مانیتورینگ و پلتفرم های تحلیل مبتنی بر 
هوش مصنوعی )AI( بوده كه به تشـخیص خودكار اختاالت احتمالی در 
سرویس ها و تعیین مسیر جریان داده ها حول خروجی ها و Bottleneck ها 

محدود می شود.
Ennetix یكی از همین استارت آپ هاسـت كه توانسـته سروصدای زیادی 
در نسـل جدید شـبكه به پا كند. محصول جدید این شـركت تحت عنوان 
xNET كه در ماه مارس 2018 به طور رسمی معرفی شد، عاوه بر استفاده 
از هوش مصنوعی جهت تشـخیص مشـكات بهره وری سیسـتم و رفع آنها 
در لحظـه، امـكان آشـكاری شـبكه )Network Visibility( را نیز فراهم 

می آورد.
همچنیـن پلتفـرم xNET، بـه صـورت انحصـاری برای فعالیت در شـرایط 

پیشرفته هیبریدی و فضای ابری چندگانه طراحی و ساخته شده بود.

 استارت آپ هایی كه
صنعت شبكه را متحول كردند
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ggMeta Networks
ایده استفاده از شبكه به عنوان یك سرویس )NaaS( چند سالی هست كه 
مطرح شده اما هنوز هم برای بسیاری از سازمان ها مفهوم و معنای چندانی 
پیدا نكرده است. شاید یكی از مهم ترین دالیل آن باشد كه دپارتمان های 
IT  در این سـازمان ها همچنان شـبكه های خصوصی دیتاسـنتر خود را در 

داخل شركت پیاده سازی می كنند.
بـا ایـن حـال، از آنجا كه بسـیاری از اپلیكیشـن ها، داده ها و سـرویس ها به 
سـمت اسـتفاده و ارائه خدمات روی فضای ابری كوچ كرده اند، رفته رفته 
اسـتفاده از دیتاسـنترهای بزرگ و جاگیر و بسـیار پرهزینه در شـركت ها 

محدود شده است.
به این مزایا باید این حقیقت را هم اضافه كنیم كه دیگر كاركنان و نیروهای 
فنی شركت ها در یك دفتر ثابت مستقر نیستند و بسیاری از آنها به صورت 
پاره وقـت یـا دوركار در خانـه، كافی شـاپ و مكان هـای دیگـری كه امكان 
دسترسـی به اینترنت باشـد، كار می كنند. با علم به این واقعیت ها، شركت 
 NaaS امیدوار است كه تقاضا برای استفاده از خدمات Meta Networks
افزایش یابد. این اسـتارت آپ همچنین یك شـبكه جهانی امن راه اندازی 

كـرده كه شـركت ها و سـازمان ها می تواننـد از آن به عنوان یك سـرویس 
جایگزین ارتباط و كنترل از راه دور )Remote( اسـتفاده كرده و به شـبكه 

LAN شركت متصل شوند.

ggLumina Networks
سـال گذشته، شركت Brocade توسط یك سرمایه گذار خریداری شد و 
سـپس به شـركت های دیگر و با نام های تجاری جدید تقسـیم شد كه این 
مسـئله تشـخیص این كه دارایی های برند اصلی Brocade به سمت كدام 

شركت های زیرمجموعه سرازیر شد را دشوار می كند.
بـا ایـن حال، یكی از كوچك تریـن مالكیت های فكری كـه در فرآیند این 
 Brocade كمپانی SDN انتقال انجام شد، مالكیت فناوری در حال توسعه

 Lumina Networks بود كه از سـوی اسـتارت آپ جدیدی تحت عنوان
انجام گرفت.

 ایـن شـركت بـه تازگـی فرآینـد تأمیـن اعتبار خـود را نیز كامـل كرده و 
 Verizon توانسـت 10 میلیـون دالر از سـوی اپراتورهای مشـهور یعنـی
و AT&T جـذب سـرمایه كند. محصول SDN كمپانـی Lumina احتماالً 
بخش مكمل محصول شبكه ای نسل بعدی خدمات وایرلس شامل شبكه 

5G خواهد بود.

ggBarefoot Networks
 Barefoot شـاهد بودیـم كـه Cisco Live 2018 در رویـداد
Networks توانسـت با معرفی و ارائه همكاری مشـترك میان 
شـركت های Barefoot و Cisco و معرفـی محصـول جدیـد 
 Nexus 3400 خود تحت عنوان سـوئیچ های دیتاسـنتر سری
 Barefoot تحسـین شـركت كنندگان را برانگیـزد. كمپانـی
بـا معرفـی سـوئیچ های Nexus 3400 نشـان داد كـه چطـور 
تكنولوژی جدید این شـركت یعنی شـبكه سـنجش از راه دور 
قابـل برنامه ریـزی )SPRINT( بـا كمك این سـوئیچ راه اندازی 
شـده و در معرض دسترسـی و مشاهده تمامی بسته های دیتای 

در حركت در شبكه قرار گیرد.
Bare- سـپس می توانـد بـا كمـك پلتفـرم جدیـد  SPRINT
 Deep Insight Network Monitoring تحـت عنـوان foot

Analytics آنالیز شود.
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ggArrcus
یكی از جدیدترین اسـتارت آپ ها كه توانسـته توجه بسـیاری را به فضای 
فعالیت در حوزه شـبكه جلب كند، شـركت Arrcus  اسـت. چند ماه پیش 
این كمپانی از دل كمپانی stealth ظاهر شـد تا سیسـتم سـوئیچینگ و 
سیسـتم عامل خود موسـوم به ArcOS  را معرفی كند. این اسـتارت آپ نیز 

مانند اسـتارت آپ های دیگری كه به آنها اشـاره شد، یك راهكار نرم افزاری 
مسـتقل یـا اصطاحـاً vendor-agnostic  اسـت كه كاربرد آن سـاخت 
شبكه های وسیع اما كم هزینه در فضاهای ابری عمومی و خصوصی است. 
در همیـن زمینـه، كمپانی Arrcus  قصـد دارد به بزرگ ترین و خاق ترین 

شركت ارائه كننده فناوری های زیرساختی شبكه تبدیل شود.

ggApstra
Cisco  را  بتـوان  شـاید  گرچـه 
ابداع كننـده مفهـوم شـبكه مبتنی بر 
اینترنـت دانسـت امـا كمپانی هایـی 
ماننـد Apstra توانسـتند بـه افزایش 
بیشـتر ظرفیت هـای فنـاوری كمـك 
كنند. سیستم عامل این كمپانی تحت 
 Apstra Operating System عنوان 
)AOS) یك پلتفرم با چند سـرویس-

دهنـده )multi-vendor)  اسـت كـه 
به كاربـر اجازه می دهد تا سـخت افزار 
دلخـواه خود را در شـبكه پیاده سـازی 
كند. پس از این مرحله، سیسـتم عامل 
AOS ایـن پیاده سـازی، مدیریـت و 

عیب یابی آن را تسهیل می كند.

ggTechnology 128
در پایـان بـه شـركت Technology 128 می رسـیم. در حالی كه فناوری 
WD-WAN  حوزه جدیدی از حوزه شبكه نیست اما Technology 128 یك 
رویكرد جدید در قبال اسـتفاده از WAN در قیاس با سـایر ارائه كنندگان 
خدمات در این زمینه در پیش گرفته اسـت. روتر تولیدشـده این كمپانی 
تحت عنوان Session Smart Router یك ماشین مجازی یا VM   است كه 

می تواند در دیتاسنترهای مستقر در شركت ها یا فضای ابری مورد استفاده 
قرار گیرد. با استفاده از این ماشین مجازی، كاربر می تواند یك شبكه وسیع 
غیرپوششـی ایجاد كند كه روی نیازها و كاربردهای سرویسـی كه در آن 
شبكه عرضه شده، متمركز شود. این سطح كیفیت با ساده سازی مرتبط با 
آن تلفیق شـده و سـرویس ارائه شده توسط كمپانی Technology 128 را 

نسبت به سایرین متمایز می كند.
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مجید باغبانی در شـماره گذشـته بـا 
اصـول معمـاری نسـل 
Software( جدید شـبكه های مبتنی بر نرم  افزار 

 SDN كـه بـا نـام (Defined Networking-
شـناخته می شود، آشـنا شـدیم. اموری كه برای 
تـداركات، مدیریت و برنامه ریزی شـبكه ها مورد 
نیاز اسـت، با SDN خیلی سریع تر انجام می گیرد. 
با دسـتیابی به ایـن معماری در مدیریت شـبكه، 
اسـاس زیرسـاخت شـبكه از كاربرد آن جدا شده 
اسـت. SDN  اتوماسـیون و قابلیت برنامه ریزی در 
دیتاسـنترها، شـبكه های داخلـی و شـبكه های 

بزرگ را آسان تر كرده است. 

ggبرای شما چه می كند؟ SDN

1. عملیات را سـاده می كند: پیچیدگی را كاهش 
می دهد چون الیه های داده و كنترل را از هم جدا 
می كنـد. در عیـن حـال، امنیت اتوماسـیون را به 

مراتب باال می برد.  
می سـازد:  برنامه ریـزی  قابـل  شـبكه های   .2
پیكربنـدی دسـتی را فراموش كنیـد. تداركات و 

مدیریت دیتا سنترها و شبكه های داخلی و بزرگ 
را به سادگی انجام می دهد. 

۳. زمـان دسـتیابی بـه بازار را كاهـش می دهد: به 
پشـتوانه قدرت APIهای باز، سـریع تر می توانید 
بـه كاربری هـا و سـرویس های مـورد انتظار خود 

دست یابید. 
4.  تجهیزات اضافی را كنار می گذارد: پیكربندی ها، 
مدیریت، كنترل، مانیتورینگ، سرویس رسانی و 
اتوماسـیون ابـری را مركزی كـرده و از این طریق 

تجهیزات اضافی خود را كنار بگذارید.
بـرای آنكـه نتایـج اسـتفاده از ایـن نـوع معماری 
شـبكه ملموس تر شـود، در زیر موردی را بررسی 
كرده ایـم كه اسـتفاده از تكنولوژی های مبتنی بر 
SDN موجـب بهبـود عملكـرد و نتایـج مثبت در 

شبكه شده است. 

g  یک شهرستان تمام دیجیتال
شهرستان دورهام در كارولینای شمالی سرویس ها 
و امور دیتا سنتر خود را با این تكنولوژی اتوماتیك 
كرده اسـت.  نتیجه اینكه مهندسان زمان كمتری 

را به مدیریت شـبكه دیتا سـنتر اختصاص داده و 
بیشـتر وقت خـود را روی برنامه ریـزی و ابتكارات 

استراتژیك متمركز می كنند. 
مدیران شـهری در دورهام بـه دنبال تغییر كامل 
دیتـا سـنتر خـود بودنـد تـا درنهایت سـاكنین و 
كسـب وكارها بتواننـد تجربـه بهتـر و بهینه تری 
در اسـتفاده از خدمـات عمومـی و دیجیتـال 
داشـته باشـند. واحد IT در مدیریت امور شـهری 
دورهـام 80درصد زمان خود را صرف نگهداری از 
شـبكه می كرد و در نتیجه زمان بسیار كمی برای 
خاقیـت و برنامه ریزی جهـت خدمات جدید در 

اختیار داشت.
 ،Cisco شـهرداری دورهـام بـه كمـك شـركت
شـبكه دیتا سـنتر خـود را بـه Cisco ACI  ارتقاء 
داد تا خدمات و امكانات جدیدی برای سـاكنین، 

كسب وكارها و كارمندان خود ایجاد كند.
شبكه دیتا سنتر جدید بسیاری از عملیات داخلی 
را خودكار و اتوماتیك می كند، هزینه ها را كاهش 

می دهد و امنیت را ارتقا می بخشد.
در 29 نوامبـر Cisco ،2016 اعـام كـرد كـه 

SDN
 راه  حلی برای مدیریت 
و کنترل خودکار شبکه
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شـهرداری دورهـام با جمعیتی بالـغ بر 280هزار 
نفر یك شـبكه دیتا سـنتر جدید را طراحی كرده 
Application Centric Infra- یا ACIكه بر پایه 

structure و بخشـی از یـك برنامه بزرگ تر برای 
ایجـاد یك دیتا سـنتر مركزی هوشـمند و بهینه 
شـده اسـت. در فاز اول برنامه، همه سرویس های 
دیتـا سـنتر باید به شـبكه جدیـد ACI مهاجرت 
كنند؛ شبكه ای كه طراحی شده تا فضای بیشتری 
در اختیار عملیاتی كه روی آن اجرا می شود، قرار 
داده و تضمین كند همه قابلیت ها و سرویس ها در 

بهترین سطح ممكن انجام می گیرند.
راه  حـل جدیـد Cisco بـه كارمنـدان سـرویس و 
تكنولوژی اطاعات اجازه می دهد كه به سـرعت 
سـرویس های دیجیتـال خود را گسـترش داده و 
یك سـازمان تكنولوژیكی قوی برای پشتیبانی از 
خدمات شـهر و سرویس های عمومی ایجاد كند. 
سـرویس هایی مانند امنیت عمومی، سـامتی و 
درمان، سرویس های اجتماعی و خدمات دولتی.

مدیر IT  شهرداری دورهام می گوید: »با استفاده 
از فنـاوری ACI شـركت Cisco، دورهـام تبدیـل 
بـه یـك مـدل برای SDN  و مركز سـرویس و داده 
مركـزی شـده اسـت. ایـن موضوع با هدف شـهر 
كـه مدیریـت پاسـخگو، بهینه و حرفه ای اسـت، 
هم راسـتا شـده است چرا كه عملیات ساده  سازی 
شـده، انرژی ذخیره شـده و امنیت سرویس هایی 
كه به شـهروندان و كسـب  وكارها ارائه می شـود، 

بهبود پیدا كرده است.«

g اهداف استراتژیک دورهام
برنامه دیتا سـنتر بازتاب اهداف استراتژیك شهر 
اسـت. اهداف برنامه اسـتراتژیك شامل موارد زیر 

است:
امنیـت داده ارتقـاء یابـد. بـرای اطمینـان از در 
دسـترس بودن خدمات و سـرویس ها، امكانات و 
داده ها، كسـب  وكارها تداوم یافته و معضات حل 

شود.
خدمات و امكانات جدید مثل اپلیكیشن  هایی كه 
منجر به صرفه  جویی در زمان شهروندان می شود 
و توسـط دپارتمان خدمات و تكنولوژی اطاعات 
سـاخته می شود، پیشرفته و گسـترده تر شود. به 
عنوان مثال اپلیكیشـن  هایی كه به شهروند اجازه 
می دهـد بـرای دریافـت خدمات، عكسـی از یك 
مدرك گرفته و با موبایل برای یك سـازمان آپلود 
كنـد. كارهایـی از این دسـت به سـرعت در آینده 

پیشرفت خواهد كرد.
حركـت در جهت »تكنولوژی سـبز« اتفاق بیفتد 
تـا تأثیـرات مخرب بر محیط زیسـت، هزینه های 

انرژی و هزینه عملیات اپراتوری كاهش یابد. 
بـرای دسـتیابی به این اهداف، بخـش عملیاتی و 
زیرسـاختی یك برنامه چندفازی را برای سـاخت 
یك دیتا سنتر در حوزه »هنر« با اتوماسیون كامل 
 )DevOps( و امنیـت بـاال تدوین كرد كـه از مدل
پشتیبانی می كند. مدل پیشرفت و عملیات به این 
معنی اسـت كه عملیات شبكه به طور هوشمند و 
خودكار انجام می شـود و در نتیجه زمان بیشتری 
بـرای كار بـر روی پیشـرفت و گسـترش خدمات 
باقـی می مانـد. پس این مدل خدمـات و امكانات 

جدید را به سرعت به مصرف  كننده می رساند.

g Cisco ACI مدیریت بهتر با

عملیات نوسـازی و تغییر دیتا سـنتر دورهام این 
مزیت ها را داشت:

یك دیتا سنتر مركزی قادر است زیرساخت های 
شـبكه را بارها و بارها بهبود دهد تا سـرویس ها و 

امكانات جدید و مختلف را پشتیبانی كند.
امنیت باالتر، تعادل بار و مانیتورینگ بهتر منجر 

به مدیریت شـبكه سـاده  تر، امن  تـر و مطمئن  تر 
می شود.

ارائـه بسـیاری از سـرویس ها و امكاناتی كه قبًا 
نیـاز به عملیـات اپراتوری روزانه داشـته، اكنون 

به صورت خودكار و هوشمند انجام می گیرد. 
یـك تیـم خـاق و كامًا ماهر آماده انـد تا به حل 

چالش های جدید بپردازند.
بـه عنـوان بخشـی از پـروژه گسـترش شـبكه 
تاریـك فیبـر  ظرفیـت  از  دورهـام   ،ACI 

 )Dark Fiber( در مركـز شـهر خـود اسـتفاده 
می كند. مهندسـان شـبكه سـوئیچ های كنترل 
ACI را نصب می كنند تا یك پهنای 40گیگابایتی 

از فیبر نوری در شهر فعال شود و ظرفیت هایی را 
در سـایر نقاط شـهر فراهم كند. فیبرهای تاریك 
اسـتفاده شـده بـا ایجـاد ظرفیت هایـی از جمله 
سیسـتم پایـش ویدئویـی، گسـترش خدمـات 
و دسترسـی به شـبكه كتابخانه  ای شـهر و البته 
ایجـاد فرصت هایـی بـرای خدمت  رسـانی بهتر 
به شـهروندان و كسـب  وكارها، شـهر را به سمت 

هوشمند شدن سوق می دهند. 
در نهایت دورهام در سـال 2017 دیتا سنتر خود 
و تمـام متعلقـات آن را تغییـر داد و با اسـتفاده از 
SDN پیچیدگی و عملیات شـبكه را كاهش داد. 
در نتیجه مدیریت شـهری توانسـت زمانی كه به 
نگهداری و بهینه  سازی شبكه اختصاص می دهد 
را بـه 20 درصـد وقـت خـود برسـاند و در نتیجه 
80درصد زمان را به ابتكارات و برنامه های جدید 
اختصاص دهد كه به نفع شهروندان است و صرفه  
جویـی در هزینه هـا را هـم در پـی دارد. مدیریت 
شـهری دورهام قادر اسـت شـبكه خود را خیلی 
بهینه  تر از قبل تحلیل، ساده سـازی، اتوماسـیون 
و حفاظـت كنـد. اكنون دورهام یك مدل خاق و 

بهینه در مدیریت شهری است.

 Cisco  ،2016 نوامبر   29 در 
اعالم كرد كه شهرداری دورهام 
با جمعیتی بالغ بر 280هزار نفر 
یک شبکه دیتا سنتر جدید را 
طراحی كرده كه بر پایه ACI یا 
Application Centric In-
frastructure و بخشی از یک 
ایجاد یک  برای  بزرگ تر  برنامه 
و  هوشمند  مركزی  سنتر  دیتا 

بهینه شده است
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به نظر می رسد سامسونگ قصد دارد یك اسپیكر هوشمند جدید و مقرون 
به صرفـه را در سـال آینـده میـادی وارد بـازار كنـد .بـا توجه به گسـترش 
روزافـزون محبوبیـت اسـپیكرهای هوشـمند، شـركت های تولیدكننـده 

موبایـل و محصـوالت فناوری متعددی همچون گوگل، آمازون، شـیائومی 
و اپل وارد عرصه رقابت جدید و تنگاتنگی شـده اند كه با عرضه محصوالت 
و اسـپیكرهای هوشـمند و جدید، نظر و رضایت خیل عظیمی از كاربران و 

عاقه مندان به این گجت های هوشمند را به خود جلب كنند. 
 ،phonearena حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشرشده در وب سایت
حاكـی از آن اسـت كه سامسـونگ به عنوان یكـی از بزرگ ترین غول های 
تكنولـوژی و شـركت های تولیدكننـده موبایل قصد دارد در سـال 2019 
از یـك اسـپیكر هوشـمند جدیـد رونمایـی كند كه مدعی شـده از سـایر 
محصوالت مشـابه خود كه توسـط سـایر غول های تكنولوژی توسعه داده 

شده، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود.
این اسـپیكر هوشـمند جدید كه به دسـتیار صوتی بیكسـبی سامسونگ 
مجهز شـده، به منظور رقابت با دسـتیارهای صوتی اختصاصی الكسـای 
آمـازون و گوگل اسیسـتنت در گوگل هوم و سـیری اپـل قادر خواهد بود 
تمامی فعالیت های موردنظر كاربران را انجام داده و به دسـتورات صوتی 

آنها نیز گوش فرا دهد.

اتحادیـه اروپـا قصد دارد به منظـور جا نماندن 
از چیـن و آمریـكا در زمینـه تولیـد قطعـات 
الكترونیكـی و سـاخت تراشـه های مخصوص 
رایانه و موبایل، میلیاردها دالر سـرمایه گذاری 
كند .تازه ترین گزارش های منتشرشـده حاكی 
از آن است كه كشورهای بزرگ اروپایی همچون 
آلمـان، فرانسـه، ایتالیـا و انگلسـتان تصمیـم 
گرفته انـد با همـكاری یكدیگر به تولید قطعات 
میكرو الكترونیك و تراشه های مخصوص رایانه 
و گوشی های هوشمند بپردازند تا بدین ترتیب 
بیشـتر از این از كشـورهای شرق آسیا همچون 
چیـن و از طرفـی دیگر، ایاالت متحـده آمریكا 
عقب نمانند و در این راستا سرمایه گذاری های 
كانـی را جـذب كـرده و بـرای توسـعه و 

بومی سـازی ایـن صنعت اختصـاص دهند. در 
گزارشـی كه وب سایت تك رادار از این موضوع 
ارائـه داده، می تـوان دریافـت كـه تاكنـون 29 
شـركت اروپایی فعال در حوزه تكنولوژی اعام 
آمادگی كرده اند تا توسعه و تولید انبوه قطعات 
میكروالكترونیكی و تراشـه های رایانه و موبایل 
بپردازند كه از این میان می توان به شركت های 
بـوش، اینفینئون، اس تی میكروالكترونیكس، 
اوسـرام، كارل زایـس، گلوبـال فاندریز و موراتا 

اشاره كرد.
وال اسـتریت ژورنـال نوشـت اتحادیـه اروپـا 
همچنیـن ابـراز امیدواری كـرده بتواند با جلب 
رضایت شـركت های مربوطـه و همچنین نظر 
سـرمایه گذاران در ایـن بخـش، برای پیشـبرد 

طـرح مذكـور 6 میلیـارد دالر دیگر جذب كند.
تولیـد تراشـه و قطعـات میكروالكترونیكی كه 
ایـن روزهـا تبدیل به یكـی از مهم ترین عوامل 
و فاكتورهای موفقیت، پیشـرفت و درآمدزایی 
بـرای كشـورهای میزبان آنها شـده اسـت، در 
صورتی كه در كشورهای اروپایی نیز راه اندازی 
شـود، می توانـد درآمدزایی و سـودآوری قابل 
توجهـی بـه ارمغـان آورد و در نتیجـه قـدرت 
سیاسـی مضاعفـی را برای كشـورهای اروپایی 
ایجاد كند چراكه موجب خواهد شد آنها خود را 
از وابستگی به غول های تكنولوژی تراشه سازی 
مسـتقر در چیـن و ایاالت متحـده برهانند و بر 
اسـاس اسـتاندارد، قوانیـن و مقـررات اتحادیه 

اروپا، آنها را به مرحله تولید و عرضه برسانند.

سرمایه گذاری چند میلیاردی اروپا برای استقالل در تراشه سازی

اسپیكرهای هوشمند ارزان تر و كوچك تر در راهند
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دولـت هنـد بـه تازگـی از 10 آژانـس قانونـی 
درخواسـت كـرده بـر روی امنیـت سـایبری و 
حفاظـت از اطاعات كاربـران اینترنت و فضای 
مجازی نظارت و كنترل بیشـتری داشته باشند 
كـه همیـن امر موجـب اعتراضات گسـترده ای 
مبنـی بر نقـض حریم خصوصی كاربران شـده 

است. با توجه به افزایش اهمیت امنیت سایبری 
و حفاظـت از اطاعـات خصوصـی كاربـران در 
فضای مجازی، دولت هند تصمیم گرفته كنترل 
و نظارت بیشتری بر اطاعات شخصی و هویتی 
كاربرانـش داشـته باشـد چراكـه در سـال های 
اخیـر آمـار حمـات سـایبری رو بـه افزایـش 

قابـل ماحظـه ای بـوده و كاربران بسـیاری در 
كشـورهای جهان قربانی نفـوذ هكرها به حریم 
خصوصی آنها شـده اند كه این اتفاقات منجر به 
سرقت حجم زیادی از اطاعات آنها شده است.

طبق گزارشی كه در وب سایت زد دی نت آمده 
اسـت، بـه نظـر می رسـد دولت هند قصـد دارد 
نظارت و كنترل بیشتری بر فعالیت های سایبری 
كاربران داشته باشد تا به آنها این امكان را بدهد 
كه از حریم خصوصی خود محافظت بیشـتری 
كـرده و از نفـوذ و دسترسـی هكرهـا و مجرمان 
سـایبری به اطاعات شـخصی، مالـی و هویتی 
خـود جلوگیـری به عمـل آورند. بر اسـاس این 
دسـتور جدید، آن دسـته از كاربرانی كه در برابر 
نظارت و كنترل این 10 آژانس نظارتی و قانونی 
مقاومـت كـرده و بـا آنهـا كه تنها قصـد افزایش 
امنیـت سـایبری دسـتگاه های الكترونیكـی 
مورداستفاده كاربران را دارند، همكاری نكنند، 
به یك تا 7 سال زندان و یا پرداخت جریمه مادی 

محكوم خواهند شد.

حفظ یا نقض حریم شخصی كاربران؛ مسئله این است!

تحلیلگـران فعـال در حوزه فنـاوری به تازگی در 
جدیدترین برآوردهای خود اعام كرده اند سهم 
اپـل در بازار گجت های پوشـیدنی هوشـمند در 
سـال آینـده به میزان قابل توجهـی كاهش پیدا 
خواهـد كـرد. بـا توجـه بـه آنكه طی چند سـال 
اخیر گجت های پوشـیدنی همچون ساعت های 
هوشـمند، از محبوبیـت و اسـتقبال بی نظیـری 
برخوردار شده است، حاال به تازگی گزارش های 
جدیـدی از سـوی تحلیلگـران در وب سـایت 
phonearena  منتشـر شـده كه نشان می دهد 
اپل در سـال آینده میادی سـهم خود را در بازار 
گجت های پوشـیدنی هوشـمند تا حد زیادی از 
دسـت خواهد داد و این مسـئله در سه ماهه دوم 

سال 2019 محسوس تر می شود.
 IDC محققـان فعـال در موسسـه تحقیقاتـی
همچنیـن پیش بینـی كرده اند كه بالـغ بر 190 
میلیون دسـتگاه گجت پوشـیدنی هوشـمند در 
سال 2022 به فروش خواهد رسید. این در حالی 
اسـت كه بازار گوشـی های هوشمند به شدت در 
حـال رفتـن به سـمت ركـود اسـت و پیش بینی 
می شـود در سـال های آینـده نیز ایـن روند كم و 

بیش ادامه پیدا كند.

سـاعت ها، مچ بندهـای ورزشـی و عینك هـای 
هوشـمند همگـی از نمونه های موفق و پرفروش 
بازار گجت های پوشیدنی هستند كه توانسته اند 
سـهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود 
اختصاص دهند و توجه خیل عظیمی از كاربران 
محصوالت فناوری را به سمت و سوی خود جلب 

كنند. یكی از محبوب ترین گجت های پوشیدنی 
هوشـمند، ساعت های هوشـمند نظیر اپل واچ و 
سـاعت های Me برند شیائومی است؛ به گونه ای 
كـه بـا گسـترش و افزایش اسـتقبال كاربـران از 
آن، پیش بینی می شـود در سـال های آتی جای 
ساعت های مكانیكی و معمول گذشته را بگیرد.

آینده گجت های پوشیدنی به كدام برند تعلق دارد؟

فناوری پالس
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آمریكا در تالش برای جلوگیری از عرضه ارز دیجیتال ایرانی

بـه نظـر می رسـد سـناتورهای جمهوری خواه 
كنگـره ایاالت متحـده آمریكا قصد دارند با ارائه 
یـك الیحـه، جلـوی هرگونه تاش ایـران برای 
انجـام معامـات مالی و تجاری از طریق ارزهای 
دیجیتـال رمزنگاری شـده را بگیرند. با توجه به 
گسترش روزافزون استقبال از ارزهای دیجیتال 
رمزنگاری شده در جهان، بسیاری از كشورها با 
توسـعه فناوری هـای نوین همچون باك چین 
در تاشـند از ایـن نوع جدیـد ارزهای دیجیتال 

بـه منظور پرداخت های مالی و تبادالت تجاری 
خود استفاده كنند.

چنـدی پیش روسـیه نیز اعام كـرد قصد دارد 
در امـور بانكی و مالـی خود به ارزهای دیجیتال 
رمزپایـه روی آورد و یـك ارز اختصاصی دولتی 
را تحـت عنوان »كریپتو روبل« معرفی و عرضه 
كند. بعد از آن گزارش های دیگری منتشـر شد 
كه نشـان مـی داد انجمن باك چیـن و صنعت 
ارزهای دیجیتال در روسیه قصد دارد به منظور 

تسـهیل مبادالت مالی و تجـاری به همكاری با 
ایـران بپـردازد تـا بدین ترتیب ایـران نیز بتواند 
تحریم هـای خصمانـه اقتصادی دولـت ایاالت 
متحـده آمریـكا را دور زده و هماننـد ونزوئا كه 
ارز مجازی پترو را با پشتیبانی صنعت نفت ملی 
ایـن كشـور معرفـی و عرضه كـرد و روند فروش 
نفت خود را به سایر كشورهای جهان ادامه داد، 
بـه عرضه یـك ارز دیجیتـال اختصاصی دولتی 

روی آورد.
بر اسـاس گزارش كوین تلگـراف، مایك گاالكر 
یكـی از سـناتورهای جمهوری خـواه در ایاالت 
متحده آمریكا با ارائه طرحی سـعی دارد جلوی 
ادامه فعالیت های اقتصادی و معامات تجاری و 
مالی ایران با سایر كشورها را بگیرد تا این كشور 
نتواند تحریم های آمریكا را دور بزند. در حقیقت 
ایاالت متحده امریكا از اینكه كشـورهای تحت 
تحریـم این كشـور نظیر ایران بتواننـد با وجود 
تحریم هـای اقتصـادی، همچنان بـه مبادالت 
تجاری، فروش نفت و روابط مالی با كشـورهای 
دیگر ادامه دهند، وحشـت دارد. بنابراین به نظر 
می رسـد در تـاش اسـت از توسـعه، راه اندازی 
و عرضـه ارزهـای دیجیتـال رمزنگاری شـده 
اختصاصـی توسـط دولـت ایـران جلوگیری به 
عمل آورد و هرگونه استفاده از آن را در معامات 

قانونی نیز ممنوع اعام كند.

بـه نظـر می رسـد یوتیـوب در حـال آزمایـش 
سیسـتم و قابلیـت جدیـدی بـر روی پلتفـرم 
خود اسـت تا به كاربران كنترل بیشـتری برای 

تماشای ویدیوهای بعدی بدهد. 
یوتیـوب كه بزرگ تریـن پلت فرم پخش آناین 
ویدیـو در جهان به شـمار مـی رود، حاال با تعداد 
محـدودی از كاربرانـش قصـد دارد یك قابلیت 
جدیـد را بـر روی پلت فرم خـود آزمایش كند تا 
بدین ترتیب به كاربرانش این امكان را بدهد كه 
بتواننـد برروی ویدیوهـای موردنظر خود برای 
تماشا كنترل و مدیریت بیشتری داشته باشند.

بر اسـاس گـزارش سـایت phonearena، این 
قابلیـت بـدان معناسـت كه با نمایـش یك نوار 
جدیـد تحـت عنـوان Up next، كاربـران قادر 
خواهند بود از نمایش ویدیوی بعدی آگاه شـده 

و در صورتی كه می خواهند آن را با یك ویدیوی 
دیگـر موردعاقه خـود جابه جا كننـد، این كار 

را انجـام دهنـد و درصورت عدم نیـاز به ویژگی 
اتوپلی ) Autoplay(، آن را غیرفعال كنند.

یوتیوب كنترل بیشتری به كاربرانش می دهد
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