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زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی

آغاز سال 1398 مقارن است با دهمین سالگرد تاسیس شرکت آلیاسیس ارتباط 
فارغ از اتفاق های تلخ و  شـیرینی که از سـر گذراندیم ، از اینکه توانسـتیم با کمك هم آلیاسیس را با تمام 

مشکالت طی این ده سال ، روز به روز ارتقا دهیم، خداوند را شاکرم.
 فکر می کنم بهترین توصیف برای این ده سال »دوران تثبیت« آلیاسیس باشد که در نهایت موفق شدیم 
تیمی از افراد مسـتعد، متخصص و با انگیزه را در یك سـاختار روزآمد و  چابك در کنار هم داشـته باشـیم 
که زحماتشـان چشـم انداز بلندتری را برایمان ترسیم می کند و  به ما قدرت می دهد که آینده را آنطور که 

دوست داریم، بسازیم. 
بر کسـی پوشـیده نیسـت که جهان ما را بیش از هر چیزی انتخاب هایمان می سازد ، ما انتخاب کردیم که 
خسـته نباشـیم ، نا امید نباشیم ، منفعل نباشیم، ما انتخاب کردیم که تالش کنیم و هدفمند تالش کنیم و 

امیدواریم به لطف خدا به رویاهامان جامه عمل بپوشانیم.
در اینجا می خواهم فرا رسـیدن نوروز 98 را به همکاران عزیزم در آلیاسـیس تبریك بگویم و بابت همدلی 
و زحماتشان در طی این سال ها صمیمانه تشکر کنم و برایشان آرزوی توفیق بهترین انتخاب ها را داشته 

باشم.
همینطور مبارک باد می گویم سـال جدید را به مشـتریان گرانقدر آلیاسـیس، که لطفشان همواره شامل 
حال ما بوده و تالش ما همواره بر رضایت ایشان استوار بوده است و به همکاران پرتالشم در صنعت فناوری 

اطالعات و ارتباطات که با زحماتشان، ایران را جای بهتری برای زندگی می کنند.

با آرزوي سالمتي و شادي 
سال نو مبارک
 احسان مهاجر
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رویداد

تحليل وضعيت و مشکالت صنعت IT در سال جاري از 
ابعاد بيروني و دروني سازمان قابل بررسي است. در بُعد 
بيروني سـازمان اثرات تحريمي و تغييرات قوانين رايج 
اثرات بسـزايي در عملکرد شـرکت ها دارد و چه بسـيار 
سـازمان هايي که توان مقابله با مشـکالت و تغييرات را 
نداشـته  و از چرخه رقابت خارج شدند و يا شرکت هايي 
کـه کامـاًل تحت تأثير اين محرک ها فقط به فکر گذران 
امور هستند. بُعد خارجي درگير موضوعات پيچيده اي 
از قبيـل بازرگانـي، لجسـتيک فروش و مالي اسـت که 
زنجيره وار به هم متصل هستند. تحليل هر زيرسيستم 
مستلزم تحليل کنش ها و واکنش هاي زيرسيستم هاي 
ديگر اسـت. در حال حاضر توجه اکثر سـازمان ها به اين 
عوامل است و توجه بيش از حد به اين عوامل، اثرات بُعد 

داخل سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد.
بسياري از سازمان ها تحليل بُعد داخلي را فراموش کرده 
و تمـام توجـه خود را به بُعد بيروني معطوف کرده اند در 
حالـي کـه ميزان توان آن ها در مقابله با ابعاد خارجي به 
مراتـب کمتر از ميزان توان آنها در سـازماندهي عوامل 

داخلي است.
امروزه سـازمان هايي در عرصه رقابت موفق  هستند که 
سريع تر از ديگران تغييرات پيوسته محيط را رصد کرده 
و از فرصت هاي گذرا بهره مند شده اند. در حال حاضر با 

توجه به شرايط حاکم بر بازار بخصوص بازار تکنولوژي، 
انعطاف پذيري و چابک بودن، يکي از اصول اصلي رقابت 
اسـت. انعطاف پذيري و چابکـي در تضاد با برنامه ريزي 
و حرکـت براسـاس برنامه هـاي اسـتراتژيک نيسـت. 
اسـتراتژي ها ماهيتي زنده دارند و با توجه به شـرايط و 
تغييرات، به روزرساني مي شوند. ممکن است در شرايط 
فعلي برخي شرکت ها و سازمان ها بر اجراي برنامه هاي 
از پيـش تعيين شـده و يا حرکت براسـاس بودجه هاي 
عملياتـي اهتمـام ورزند و با توجيه اصل انعطا ف پذيري 
و چابکـي بـدون برنامه حرکت کنند، امـا اين کار قطعاً 
محکـوم به شکسـت اسـت چرا که ترکيـب برنامه پذير 

بودن و منعطف  بودن رمز موفقيت شرکت هاست.
نکته ديگر، توجه به سرمايه هاي اصلي سازمان است. در 
شرايط سخت کاري، شـرکت هاي تکنولوژي براساس 
عملکـرد نيروهـاي خـود رو به جلو حرکـت مي کنند و 
توجـه بـه تک تـک نفـرات تيـم اجرايـي شـرکت، رمز 
موفقيت شرکت هاسـت. حلقه هاي زنجيري که به هم 
متصل هسـتند، هـر کدام نقش کليـدي دارند و اگر در 
اين مسير حرکت مناسب نداشته باشند، شرکت ناکام 
مي مانـد. توجـه ويژه به سـرمايه هاي سـازماني در اين 

شرايط رمز موفقيت شرکت هاست.
در سـال جاري وضعيت کلي اقتصاد ايران نابسـامان و 

پرتالطم بود. اقتصاد ما به شدت به نرخ ارز وابسته بوده 
و تغييرات در نرخ ارز در روند کلي اقتصاد اثرگذار است 
و از ابتداي سال جاري، با تغييرات شديد نرخ ارز روبه رو 
بوده ايـم و عـالوه بـر آن تعدد قوانين و بخشـنامه ها، به 

سختي هاي فرآيند کلي بازرگاني افزود.
نکته  قابل تأمل اين اسـت که نگاه سيسـتماتيک به کل 
اقتصـاد وجود ندارد. نگرش سيسـتمي بـه کل اقتصاد 
باعـث افزايـش تالطم هـا شـده و در اين شـرايط نوعي 
بالتکليفـي گريبان تمامي زيرسيسـتم هاي اقتصادي 
را گرفتـه اسـت و نتيجه ايـن تالطم ها و تغييرات عمده 
در قوانيـن جـاري بازرگانـي، ايـن بوده که بسـياري از 

شرکت هاي فعال در حوزه صنعت IT متضرر شده اند.
بسـياري از شـرکت ها کاماًل از مسـير اسـتراتژي هاي 
خـود خـارج شـده اند و يـا   برنامه هـاي از پيش تعيين 
شـده را کنـار گذاشـته اند. ايـن شـرايط بـراي تمـام 
شـرکت ها ناگـوار بـوده و همـه بـه ناچار بايد بـا توجه 
به شـرايط موجود ادامه مسـير دهند، البته برخي نيز 
ناگزير به تعطيلي واحدهاي خود  شـدند در اين مسـير 
شـرکت هايي موفـق بوده انـد کـه با مديريـت بحران، 
موفـق شـدند. با انعطاف پذيري به سـرعت برنامه ها را 
منطبق با شـرايط پيش برند و ادامه مسـير را براساس 

اين تغييرات طي کنند.

قائم مقام شرکت آلیا سیس ارتباط:

 انعطاف پذیری، برنامه ریزی و توجه به سرمایه های انسانی
3 اصِل موفقیت
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رشـد برق آسـای فناوری و 
ظهـور روش هـا و ابزارهای حمید اسفندیاری

فصـل  پرداخـت،  نويـن 
جديدی را در شـيوه های خدمت رسـانی بانک ها رقم 
زده اسـت. اسـتفاده از روش هـای جديـد پرداخـت 
مزايايـی دارد کـه هـر کاربری با يک بـار امتحان اين 
روش ها، ديگر حاضر نخواهد بود ساعت ها وقت خود 
را در رفت وآمـد و مانـدن در صف  طوالنی بانک اتالف 
کنـد. عالوه بر اين، اسـتفاده از روش هـای جايگزين 
بانکی از مزايای ديگری چون کاهش ترافيک، کاهش 
آلودگی هوا، کاهش هزينه های رفت وآمد و احساس 

آرامش برخوردار است.
امروزه صنعت بانکداری با مدل های جديد کسب وکار، 
کانال هـای جديد، سـرويس ها و محصـوالت متنوع 
روبه رو است. افزايش رقابت و توجه به مشتری مداری 
در بانک ها از يک سـو و سياسـت های بانک مرکزی از 
سـوی ديگر باعث شـده همه بانک های کشور نياز به 
راهکارهـای بانکـداری متمرکز و منعطـف را بيش از 
پيـش احسـاس کنند. اين رشـد فزاينـده فناوری در 
دنيـا و به تبـع آن در ايـران، همچنين تغيير انتظارات 
مشـتريان، جايـگاه بانکداری سـنتی را دچـار تزلزل 
کرده است. از اين  رو لزوم اتخاذ يک راهبرد تحول گرا 
در بانک هـا اجبـاری اسـت و بانک هـا را ملـزم به آغاز 
يک سـفر به سـمت بانکداری ديجيتال کرده اسـت. 
هرچند اين مهاجرت مسـتلزم تحول، فرهنگ سازی 
و مدرن سازی در تمام اليه های مديريتی، فرآيندی، 

عملياتـی و فنـاوری اسـت کـه نيازمنـد گـذار از يک 
ديـدگاه محصول گـرا به مشـتری گرا و خدمت محور 

است.
در کل بانکـداری الکترونيـک را می تـوان اسـتفاده از 
تکنولوژی پيشـرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال 
منبع )پول( در سيستم بانکداری معرفی کرد. به عبارت 
ديگر اوج اسـتفاده از تکنولـوژی انفورماتيک در جهت 

حذف دو قيد زمان و مکان از خدمات بانکی است.
حـدود 8 سـال پيش »اولين همايـش ملی بانکداری 
الکترونيک و نظام های پرداخت« با نگاه همزيسـتی 
ابزارهـای نويـن و سـنتی پرداخـت، ضريـب نفـوذ 
بانکـداری الکترونيـک در کشـور در مقايسـه بـا 
اقتصاد های مشـابه، ارزيابی وضعيت زيرساخت های 
مخابراتی، فناوری، حقوقی و مديريتی کشور و تغيير 
در الگوهـای پرداخـت در تهـران برگـزار شـد. ايـن 
همايش که از سـال 1390 به صورت سـاليانه برگزار 
می شـود، هرسـاله از محوريـت موضوعـی برخوردار 
اسـت و در يـک کالم بـه معرفی دسـتاورد های نوين 
صنعـت بانکداری در کشـور، معرفی زيرسـاخت ها و 

ابزارهـای جديد پرداخت الکترونيک، ارتقای سـطح 
دانش تخصصی مسـئوالن بانکی در حوزه نظام های 
پرداخت و آشـنايی با جنبه های فرهنگی- اجتماعی 

و اقتصادی بانکداری الکترونيک می پردازد.
بهمـن امسـال »هشـتمين همايش ملـی بانکداری 
الکترونيـک و نظام هـای پرداخت« با موضوع انقالب 
بالک چين و همانند ادوار گذشته با هدف بحث و تبادل 
نظـر درخصـوص آخرين تحوالت صنعـت بانکداری 
الکترونيـک در مرکـز همايش هـای بين المللـی برج 
ميالد با حضور دکتر محمدجواد آذری جهرمی، وزير 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات آغـاز بـه کار کرد. در 
اين همايش که بانک ها، شرکت های IT، فين تک ها، 
اسـتارت آپ ها و فرهيختـگان علمـی و دانشـگاهی 
حضور داشتند، ۲۴ سخنرانی توسط مقامات، مديران 
ارشـد و صاحـب نظـران داخلـی و بين المللـی ارائه و 
11ميزگرد تخصصی در زمينه های سياسـت گذاری 
در حوزه فناوری های نوين، پرونده ای برای بانکداری 
بـاز، شناسـايی تراکنش های مشـکوک، درآمدهای 

کارمزدی و بانکداری الکترونيک و... برگزار شد.
فنـاوری زنجيـره بلـوک و دفاتـر توزيع شـده، رمـز 
ارزها، سـامانه  های پرداخـت جايگزين، فناوری های 
مالـی، پرداخـت و بانکـداری بـاز، تقلب، پولشـويی، 
کالهبـرداری و روش هـای مقابلـه بـا آن، تحـول 
ديجيتـال و... از جمله محورهايی بود که در اين دوره 

از همايش به صورت تفصيلی به آنها پرداخته شد.
اين همايش با هدف تبيين و بررسی روندهای صنعت 

 همایش ملي بانكداري الكترونیك و نظام پرداخت
بستر معرفي دستاوردهاي نوین

الکترونیك را می توان  بانکداری 
تکنولوژی  از  اســــتفاده  اوج 
دو  حذف  جهت  در  انفورماتیك 
قید زمان و مکان از خدمات بانکی 

برشمرد

رویداد
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بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری  بالک چين، 
تبيين و بررسی کالن روندهای بين المللی بانکداری 
الکترونيـک و نظام هـای پرداخـت، تبيين و بررسـی 
تحـوالت ايجادشـده در حـوزه فنـاوری اطالعـات 
بـا فنـاوری بالک چيـن، بررسـی و تبييـن موانـع و 
چالش هـای پيش روی صنعـت بانکداری و پرداخت، 
تبييـن و بررسـی تحـوالت ايجادشـده در حـوزه ارز 
رمزها، تببين و بررسـی فضای جديد کسـب وکار و... 

برگزار شد.

g چرا انقالب بالک چین؟
با توجه به سـرعت ايجاد تحوالت در عرصه بانکداری 
و استقبال روزافزون صنعت مالی دنيا از فناوری های 
نوينـی همچون بالک چيـن، کم توجهی در همراهی 
بـا ايـن جريـان تحـوالت و يـا بهتـر بگوييـم انقالب 
بالک چيـن می تواند در آينده نه چندان دور، صنعت 
بانکـی کشـور را از فرصت هـای سـودآور و ورود بـه 
مدل هـای کسـب وکار نوين محـروم کند. امـروزه از 
بالک چيـن بـه عنوان يـک انقالب در حـوزه فناوری 
يـاد می شـود که قادر اسـت تغييرات گسـترده ای را 
در عرصه هـای مختلـف ايجـاد کند. مزايـا و تأثيرات 
غيرقابـل انـکار زنجيره بلـوک در حوزه های مختلف 
باعـث خواهـد شـد تـا سـهم قابـل توجهـی از توليد 
ناخالص جهانی در دهه های آتی بر بستر اين فناوری 

قرار گيرد.

 بالک چيـن می توانـد در بسـياری از حوزه  هـای 
مالـی، بانکـداری، کسـب  وکار، حوزه  هـای امنيتی و 
قراردادهـای هوشـمند، انقالبی شـگرف ايجاد کند. 
انقـالب بالک چيـن و تحـول معمـاری سـامانه های 
پرداخـت و تسـويه بانکـی فرصت های ويـژه ای را به 
لحاظ کاهش هزينه های پرداخت و تسـويه، افزايش 
امنيت، شـفافيت و سـرعت انتقاالت و تراکنش های 
مالـی و... پيـش روی بانک ها قـرار می دهد. به عبارت 
ديگر، در سايه تکنولوژی بالک چين، انتقاالت مالی و 
تراکنش ها در کمترين زمان ممکن و در بستری امن 
و شـفاف صورت خواهد پذيرفت. کاربردهای فراوان 
فنـاوری بالک چيـن، ضـرورت تحليـل دقيق کالن 
روندهـای بين المللـی در ايـن عرصـه و آماده سـازی 
ذهنيـت مديـران ارشـد بانکـی در جهـت پذيرش و 
همراهـی بـا جريانـات اصلـی در صنعـت بانکداری و 

نظام پرداخت را دوچندان می کند.
بدون ترديد، زنجيره بلوک و دفاتر توزيع شده يکی از 
مهم ترين فناوری های عصر حاضر اسـت که می تواند 
معماری سـامانه های پرداخت و تسـويه بانکی و نقل 
و انتقـاالت بين المللـی را دچـار تحول اساسـی کند. 
هشـتمين همايـش بانکـداری الکترونيـک و نظـام 
پرداخـت بـه دنبال آن اسـت تا با تبييـن هرچه بهتر 
ابعـاد و اهميت فناوری نوظهور بالک چين در صنايع 
مختلـف باالخص صنعت بانکی کشـور، فرصت های 
موجود برای بهره گيری و پياده سـازی اين فناوری را 

در اقتصاد کشور شناسايی و معرفی کند.
يکی از کاربردهای اين فناوری نوين، ارزهای مبتنی 
بر بالک چين است که تحت عنوان رمز ارزها شناخته 
می شـود. با توجـه به ويژگی هـای منحصربه فرد اين 
نـوع ارزهـا )هماننـد غيرمتمرکز بـودن، پايين بودن 
هزينه های انتقال، سرعت باال در انتقاالت بين المللی 
و فرامـرزی(، در همايـش امسـال محورهـای مهمی 
همچـون انـواع رمز ارزهـا، چارچوب ها و محيط های 
قانونی و مقرراتی، مسـائل فقهی رمز ارزها و کاربری 
رمز ارزهای ملی، منطقه ای و جهانی مورد بررسـی و 
تبـادل نظر کارشناسـان و متخصصان اين حوزه قرار 

گرفت.
همچنيـن، ضـرورت توجـه بـه موضوع سـامانه های 
پرداخت جايگزين و معرفی روش های نوين تسويه و 
پرداخت های تجاری در شرايط تحريم باعث شد تا در 
هشـتمين همايش بانکداری الکترونيک و نظام های 
پرداخـت يکـی از محورهـای کليـدی بـه موضـوع 
بررسـی چالش ها و فرصت های سامانه های پرداخت 
منطقه ای و پيام رسـان های جايگزين اختصاص داده 
شود به گونه ای که وزير ارتباطات معتقد است: »نظام 
اقتصادی و مالی دنيا با اسـتفاده از فناوری های نوين 
و کارآمـد از جمله بالک چيـن دچار تغيير و تحوالت 
شـده و مسـئوالن نظـام اقتصـادی و مالی ايـران نيز 
بايـد بالک چيـن را به عنوان تکنولـوژی و پروتکلی با 
نکات مثبت و در عين حال دارای تهديداتی ناشـی از 

رویداد
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تغييـر، بررسـی و از آن اسـتفاده کنند چـرا که بدون 
شک فناوری بالک چين در چند سال آينده  تحوالتی 
عظيم و زيرسـاختی در پيکره ارتباطات، نظام مالی و 
اقتصادی، اينترنت اشياء و ساير حوزه ها ايجاد خواهد 
کرد و سـاختارهای کشـور بايد برای همگام شـدن با 
اين فناوری، با تغييرات منطبق شـود که در غير اين 
صـورت در حـوزه فنـاوری عقـب ماندگـی خواهيـم 

داشت.«
 به اعتقاد آذری جهرمی؛ يکی از مسـائل مهم تحول 
نظام های پرداخت جهان و ايران، گسترش و استفاده 
از ارزهای رمزنگار است که همين مسئله توجه بانک 
مرکـزی و نظـام بانکی کشـور را به خـود جلب کرد و 
دسـتاورد آن پيشـرفت و مطالعـات مناسـب در اين 
زمينـه اسـت؛ بنابرايـن بايـد بدانيـم کـه بيت کوين 
همـه کارکـرد رمز ارزها و فناوری بالک چين نيسـت 
و بايـد موضـوع ارزهـای رمزنـگار و بالک چيـن را به 
صـورت جدی پيگيری کـرد، هرچند نظام بانکداری 
الکترونيکـی کشـور ما تـا به امروز براسـاس خدمات 
ابری بوده و تغيير زيرساخت های بانکی ما با استفاده 
از فنـاوری بالک چين و کاربردهای متعدد و بی نظير 
آن می توانـد نظام بانکـداری ايران را متحول کند و با 
اسـتفاده از زيرسـاخت های نوين به سـوی بانکداری 

ديجيتال گام برداريم.
همچنيـن بـه گفتـه مهنـدس نصـراهلل جهانگـرد، 
معـاون فناوری و نـوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعـات؛ تکنولوژی هـای نوظهـور از جمله ارزهای 
رمزنـگار و بالک چيـن در کنـار هـوش مصنوعـی، 
اينترنت اشـياء و نسـل پنجم اينترنت، نظام بانکی را 
بـا تحوالتـی بنياديـن روبـه رو کرده کـه در اين ميان 
سيسـتم بانکـی ايران نيـز در حال تغييـر و تحوالتی 
اسـت که بايد به آن توجه ويژه داشت تا زيرساخت ها 

و خدمات نوين مالی ايجاد شود.
بـه اعتقاد معاون وزير ارتباطـات و فناوری اطالعات؛ 
نظام بانکی کشـور خود را با فناوری های جديد به روز 
نکرده و بايد برای رفع مشکالت و ارائه خدمات جديد، 
به سوی شناخت و استفاده از زيرساخت فناوری های 
قدرتمنـد و کاربـردی جديـد حرکـت کرد تـا بتوان 
نواقص بانکداری الکترونيکی را پوشـش داد و ارزش 
افزوده هـای جديدی از طريـق فناوری ها و بازيگران 

جديد در حوزه بانکی ايجاد کرد.
جهانگـرد دربـاره مواضع حاکميت بـرای رمز ارزها و 
بالک چيـن، اشـاره می کنـد که فنـاوری بالک چين 
عـالوه بـر افزايـش راندمـان و کاهـش هزينه هـا در 
زمينـه شـفافيت عملکـرد موثری دارد کـه می تواند 
زيرسـاخت های مختلف کشور را متحول و هوشمند 
کنـد کـه اين مسـئله مـورد توجـه حاکميت اسـت؛ 
همچنيـن رمـز ارزهـا با توجـه به قابليت تسـهيل در 

زمينـه پرداخت هـای ُخـرد و تجـاری و قـرار گرفتن 
کشور در شرايط تحريمی و فشارهای ظالمانه دولت 
آمريکا نيز از موضوعات مورد توجه در دولت و مجلس 
اسـت کـه انتظار می رود به زودی بـا توجه به اولويتی 

مهم تعيين تکليف شود.
البتـه تکنولوژی رمـز ارز فرصتی جديد و بزرگ برای 
اقتصـاد جهانـی و نظـام بانکی و مالی ايران به شـمار 
مـی رود کـه مورد توجـه وزارت ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات اسـت و بانک مرکـزی به عنـوان رگوالتور 
پولـی و بانکـی بـا تصميمـات سـنجيده و تعامل بين 
دسـتگاهی می تواند اين فناوری را در کشـور توسـعه 

دهد.
دکتـر عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی در 
ايـن همايش نويد بهره بـرداری از پلتفرم بالک چين 
داد و اشاره کرد: »اين پلتفرمی که ايجاد شده، در واقع 
به کاربران کسب وکارها، بانک ها و تمامی کسانی که 
قصد دارند در اين زمينه فعاليت کنند، اجازه می دهد 
محصـوالت مبتنـی بـر زنجيره بلوک خود را توسـعه 
دهنـد. ايـن اقدامـات و نتايـج در مجموعـه فنـاوری 
اطالعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک 
شرکت هايی که با بانک مرکزی تعامل دارند، به دست 

آمده و اميدواريم بسـتر خوبی برای توسعه بانکداری 
الکترونيک به ويژه کسـب وکارهای نوپا، فين تک ها و 

استارت آپ ها فراهم شود.«
اگـر بخواهيـم به بالک چيـن در صنعت های مختلف 
نگاه کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که بالک چين 
تأثير بسـزايی در تمامی صنعت ها دارد و اين موضوع 
از نظر اقتصادی برای بانک ها مهم است. در اين راستا 
سرويسـی که می تواند بيشتر فعال شود، انتقال وجه 

بين الملل است.
به اعتقاد ابوطالب نجفی، مديرعامل شرکت خدمات 
انفورماتيـک؛ برای درک صحيـح از تأثير بالک چين 
بايد 10 سال صبر کنيم چرا که اين فناوری آينده نگر 
است و طبق آمار و ارقام موجود، وضعيت بالک چين 

در سـال ۲030 مشـخص خواهد شد. پيش بينی اين 
است که در سال ۲030 يک اقتصاد و يک جامعه قابل 
برنامه ريزی به وجود می آيد و اعتماد بر پايه الگوريتم 
برقرار شده و ماشين ها همديگر را مديريت می کنند. 
بـه گفتـه مديرعامل شـرکت خدمـات انفورماتيک، 
بالک چيـن يـک فرصـت اسـت و بـا توجه بـه اينکه 
غيرمتمرکز اسـت، امکان ويژه ای را تشکيل می دهد. 
از سوی ديگر اگر به سمت غيرمتمرکز کردن اطالعات 
برويم، نظارت های بيشـتری را شکل خواهيم داد. در 
واقـع بالک چيـن يک فناوری فونداسـيونی اسـت و 
پياده سازی آن بايد آهسته و به تدريج باشد چرا که با 
ترکيب بالک چين با ساير فناوری ها، کسب وکارهای 

خودمختار و مستقل به وجود خواهد آمد.
با توجه به گفته اين اهل فن؛ بالک چين فناوری دهه 
آينده کسب وکار بوده و نحوه پذيرش آن مهم است. 
به نظر می رسد که بالک چين آمده تا تمام مشکالت 
جوامع بشـری را حل کند اما در واقع اينطور نيسـت. 
بايد بيانديشـيم نقش بانک در دنيای بالک چين چه 
خواهـد شـد. همچنيـن سـرمايه گذاری و خروجـی 
هدفمنـد در هر صنعتی می تواند با کمک بالک چين 
شـکوفا شـود چـرا که بـه گفتـه مديرعامل شـرکت 

خدمـات انفورماتيـک بالک چيـن تا سـال ۲030 به 
شکوفايی خود خواهد رسيد.

بـا توجه به تأکيدات مسـئوالن ارشـد حـوزه فناوری 
اطالعات به لزوم توجه به فناوری بالک چين به عنوان 
سنگ بنای تحول در نظام های پرداخت، کارشناسان 
اين حوزه معتقدند که چالش های اجرايی در مسـير 
عملياتـی کردن فناوری بالک چين در کشـور وجود 
دارد که بايد برای هموارتر کردن اين مسير به صورت 

جديد به آن پرداخته شود. 
صمدی، کارشـناس حوزه پرداخت معتقد است: »در 
فضای بالک چين بايد حرکت در مسير تأمين منافع 
جمعی باشد تا فعاليت های غيرمتمرکز در اين بخش 
شـکل گيـرد. مـا تجربه موفـق کار تيمی و مشـترک 

رویداد



11

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

3 شمــــاره 
 1397 اسفند

زيـادی نداريـم و معمـوالً منافع شـخصی را به منافع 
مشـترک و گروهـی ترجيـح می دهيم و ايـن روحيه 
 )Community( زيربنـای تشـکيل انجمن هـای
واقعـی موردنيـاز را سـخت می کند. چالـش ديگر در 
اين حوزه نبود استانداردهاسـت. وجود اسـتانداردها 
و  کارگروهـی  در  مشـترک  يک زبـان  به عنـوان 
غيرمتمرکز يک اصل مهم است. در حوزه بالک چين 
هم به دليل نبود يک مجموعه اسـتاندارد مشـخص، 
به طور معمول در مذاکرات و مشارکت ها چالش هايی 
پيـش می آيـد که رفع کـردن آن ها مسـتلزم زمان و 

هزينه قابل توجه است.«
 وی، نبـود نيروی انسـانی آموزش ديـده و متخصص 
را چالـش ديگـر در حوزه بالک چين می داند و در اين 
همايش يادآور می شود: »نيروی انسانی و متخصص 
در حوزه فناوری بالک چين در کشـور تربيت  نشـده 
است. ازاين رو زمانی که وارد کار اجرايی می شويم، با 
خأل جدی ابزار و نيروی انسانی مواجه هستيم. چالش 
بعـدی نقض حريم خصوصی )Privacy( در فناوری 
بالک چين اسـت. در بالک چين يک سری اطالعات 
مثل مانده حسـاب به اشـتراک گذاشـته می شود که 
خود نقض حريم خصوصی افراد است و برای حل اين 
چالـش بايد بـه دنبال راهکار بود. برخـی از راهکارها 
ارائه شـده که فلسـفه شفاف سـازی بالک چين را زير 
سـؤال می برد و اين امر نيازمند پژوهش های بيشـتر 

است.«
 در واقـع بـرای جلوگيری از بروز مشـکل و دسـتيابی 
سـريع تر به روش هـای نوين بانکـداری الکترونيک، 
ضرورت تدوين استانداردها و ايجاد ادبيات مشترک 
در حوزه بالک چين بيش از پيش احساس می شود.

با توجه به رويکرد اصلی اين دوره از همايش به انقالب 
بالک چيـن، کارگاه هـای مختلفـی در ايـن حـوزه با 
عناوينی چون بالک چين سازمانی، مقايسه پلتفرم ها 
و بررسـی مـوردی Hyper ledger Fabric در 
صنعت بانکی، نقش يادگيری ماشـين بر بستر کالن 
داده در سـامانه های مديريت تقلب و معرفی سـامانه 
ايمـن، ارزش گذاری ارزهای رمزنگاری و بالک چين، 
مديريت کمپين هـای بازاريابی و طرح های وفاداری 
بر بسـتر سـامانه های بانکداری- رويکـرد بی درنگ، 
مبـارزه با تقلـب در حوزه وصول مطالبات از اصناف با 
تکيه بر تحليل کالن داده ها، هوش تهديد سـايبری، 
زيرسـاخت های مـدرن انفورماتيـک در بانکـداری 
ديجيتـال، سـاختار مالـی ويـژه مديريـت زنجيـره 
تأميـن و زنجيـره ارزش، قراردادهـای هوشـمند در 
بسـتر بالک چين، نحوه انتخـاب موردهای کاربردی 
)USE CASE( مبتنی بر بالک چين در دنيای واقعی 

و... برگزار شد.
طبق روال ادوار گذشته، انتخاب بانک ها و شرکت های 
برتر و نوآور، يکی از فعاليت های جنبی همايش  ساالنه 
بانکـداری الکترونيک و نظام های پرداخت اسـت که 

ايـن مهـم در قالب جشـنواره ها و مسـابقات مختلف 
و بـا رعايت سـه معيار نوآورانه بـودن، کاربردی بودن 

و سودآوری بالقوه در دستورکار همايش قرار دارد.
امسـال نيز جشـنواره دکتـر نوربخش همانند سـال 
گذشـته در 7 بخـش سـامانه های ملی، سـامانه های 
درون بانکـی، سـامانه های مشـتريان، امنيـت در 
شـبکه زيرسـاخت، سـخت افزار و تجهيزات، پلتفرم 
و مسـئوليت های اجتماعی برگزار شـد و در مراسـم 
اختتاميه هشـتمين همايش بانکـداری الکترونيک 
و نظام هـای پرداخت که با حضـور عبدالناصر همتی 
رئيـس کل بانـک مرکـزی و علـی ديوانـدری رئيس 
پژوهشـکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شـد، 
برگزيدگان اين دوره از همايش به عنوان »برگزيدگان 

جشنواره مرحوم دکتر نوربخش« معرفی شدند.
در هشـتمين همايـش ملی بانکـداری الکترونيک و 
نظام هـای پرداخـت، به صـورت تفصيلی بـه انقالب 
بالک چيـن کـه می تـوان از آن بـه عنوان نقطـه بارز 
تحـول در بانکـداری الکترونيک و نظـام پرداخت نام 
برد، پرداخته شد و کارشناسان و متخصصان اهل فن 
با سـخنرانی در ميزگردها و کارگاه های اين همايش 
دوروزه زوايای اين فناوری را تشريح کردند که آنطور 
کـه بـه نظر می رسـد، بالک چيـن پديد آمـده که در 

اختيار مردم باشد.
هشـتمين همايـش ملـی بانکـداری الکترونيـک و 
نظام های پرداخت، با محور انقالب بالک چين با توجه 
به گفت وگوی کارشناسان ارشد نظام فناوری، مالی و 
بانکی کشور در ايجاد موقعيت هم افزايی برای تحقق 
تحـول در نظـام بانکداری با اسـتفاده از بالک چين و 

بررسی ديدگاه ها، موقعيت مناسبی را فراهم کرد.

در فضـای بـالک چین بایـد حرکت 
در مسـیر تأمین منافع جمعی باشد 
تـا فعالیت های غیـر متمرکز در این 

بخش شکل گیرد

رویداد



12

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

3 شمــــاره 
 1397 اسفند

محمد جواد تنها اين روزها مفاهيمی همچون بالک چين، بيت کوين 
و ارزهـای ديجيتـال بـه کـرات در محافـل مختلف 
حوزه های فناوری و اقتصاد به چشم می خورد؛ مفاهيمی که در اکثر اوقات به اشتباه 
متـرادف معنـا می شـوند. در اين ميان اما کليدواژه دقيق تـر يعنی »رمز ارز« مغفول 
مانده است؛ کليد واژه ای که تفاوت قابل مالحظه ای با واژه های آشنايی همچون ارز 

ديجيتال و يا پول ديجيتال دارد. 
بيت کوين فعاليت خود را در سـال ۲009 آغاز کرد. ساتوشـی ناکاموتو نام شـخصی 
اسـت که بيت کوين و اسـاس عملکرد آن برمبنای شبکه نامتمرکز بالک چين را در 
قالـب يـک پـروژه open source توسـعه و انتشـار داد اما اين نـام در واقع يک نام 
مستعار بود و ساتوشی واقعی سال هاست که هيچ فعاليتی در فضای مجازی ندارد. 
وی مدتی پس از راه اندازی وب سايت bitcoin.org مالکيت و اداره اين سايت را به 
گروهی از مشـارکت کنندگان در پروژه بيت کوين واگذار کرد و گويی از آن زمان از 
صفحه روزگار محو شده است. هيچ صفحه و اکانتی در شبکه های اجتماعی از او در 
دسترس نيست. حدس و گمان های متعددی در رسانه ها، وب سايت ها و شبکه های 
اجتماعـی در رابطـه با هويت او مطرح شـده که هيچ گاه مـورد تأييد قرار نگرفته اند؛ 

حتی خبر مرگ او در سال ۲013 . 
نکته جالب در مورد ساتوشـی اين اسـت که وی در بدو تأسـيس بيت کوين بيش از 
1 ميليـون واحـد از آن را بـرای خـود اسـتخراج کرد و از آن زمـان تاکنون هيچ کدام 
از آنهـا مـورد جابه جايـی، انتقال و معامله قرار نگرفته اند. ساتوشـی هرجای اين کره 
خاکـی کـه باشـد، با در اختيار داشـتن اين ميـزان از بيت کوين های خـود، قطعاً در 
فهرست ثروتمندترين مردان جهان جای خواهد داشت. عالوه بر اينها نام ساتوشی 
به عنوان واحد پولی در بيت کوين تثبيت شده است. يک ساتوشی کوچک ترين واحد 

بيت کوين اسـت. اين نام از روی ساتوشـی ناکاموتو، خالق 
بيت کوين نامگذاری شده است. يک واحد ساتوشی برابر 

با 0.00000001 بيت کوين است.
بيت کويـن بـه لحـاظ رياضی تـا سـال ۲1۴0 ميالدی به 
تعـداد ۲1 ميليـون واحـد قابل دسترسـی خواهـد بود. با 
افزايش تدريجی قيمت آن در برابر ساير ارزهای رايج، در 
حال حاضر يک بيت کوين دارای ارزشی در حدود 6000 
دالر است که معموالً معامالت کمتر از يک بيت کوين در 

قالب اعداد اعشاری صورت می گيرد. 

g بیت کوین با بالک چین چه تفاوتی دارد؟
بيت کوين در واقع نوعی ارز يا پول ديجيتال است که به صورت نامتمرکز، ناشناس، 
غيرقابل رديابی، بدون پشتوانه و بدون متولی مشخص اداره می شود. اما بالک چين 
نوعی سـاختار نرم افزاری و سـخت افزاری ويژه است که توسط بنيانگذار بيت کوين 
ابداع شده است؛ ساختاری که به مردم اين قابليت را می دهد تا بدون نياز به بانک ها 
و دولت هـا و امکانـات نرم افـزاری و سـخت افزاری و خارج از حيطـه نظارتی آنها، به 

تبادل پول بپردازند. 
در اين سـاختار وظيفه پردازش اطالعات و تأييد اصالت آنها به صورت همزمان به 
صدها يا هزاران کاربر از سراسـر جهان واگذار می شـود؛ و هر يک از آنها به نسـبت 
سـهمی کـه در اين پردازش ايفا می کنـد، درآمدی را به صورت اتوماتيک و از پيش 
تعريف شـده از سيسـتم دريافت می کند. پردازش اطالعات عمدتاً توسـط CPU  و 
يـا GPU )کارت گرافيـک( انجـام می گيـرد و هر کاربری که قدرت سـخت افزاری 
بيشـتری را وارد شـبکه سـازد، از سهم بيشـتری از کارمزدها برخوردار خواهد بود. 
ايـن سـاختار نـه تنها در رابطه با بيت کوين، بلکه بـرای راه اندازی رمز ارزهای ديگر 
نيز قابل پياده سازی است و البته حوزه قابليت های آن اساساً به عمليات شبه بانکی 
آن محـدود نمی شـود، بلکه در طيف گسـترده ای از پروژه هـای حوزه فناوری قابل 

پياده سازی است. 

g چگونه کار می کنند ؟ Cryptocurrencies

در هنگام افتتاح يک حسـاب بانکی، مدارک شناسـايی 
معتبر معيار و مبنای افتتاح حسـاب قرار می گيرد. شـما 
حتی در صورت از بين رفتن مدارک شناسايی خود، با اخذ 
مدارک المثنی باز هم می توانيد به شعبات بانک مراجعه 
کنيد. در هر صورت موجودی حساب شما هميشه متعلق 
به شما خواهد بود. همانطور که قاعدتاً می دانيد، اطالعات 
هويتی و اطالعات حسـاب شـما در رايانه های مستقر در 
شعب بانک ها ذخيره نمی شود؛ بلکه تمامی اين اطالعات 

بالک چین نوعی ساختار نرم افزاری 
و سخت افزاری ویژه است که توسط 
ساتوشـی ناکاموتـوی ابداع شـده 

است

رویداد

کامپیوترهای کوانتومی  پدیده ای 
نوظهــــــور در بال چیــــن
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در ديتاسنترهای بزرگ و مجهز بانک ها ذخيره می شود و کارشناسان فنی و امنيتی 
به صورت مستمر در حال محافظت از اين اطالعات هستند. 

اساس کار رمز ارزها عکس سيستم بانک هاست. جمع کثيری از مشارکت کنندگان، 
اطالعـات حسـاب ها را در سيسـتم های خود ذخيره می کنند. هـر تراکنش تازه ای 
پس از تأييد و ثبت نهايی، مجدداً در تمامی سيسـتم های مشـارکت کننده ذخيره 
می شود. هيچ سيستم متمرکزی وجود ندارد و از سرورهای قدرتمند و گران قيمت 

خبری نيست . 

g  چطور می توان در بیت کوین یا ارزهای مشابه افتتاح
حساب کرد ؟

افتتـاح حسـاب در ايـن شـبکه ها نياز بـه هيچ گونه احـراز هويت نـدارد. هيچ گونه 
محدوديـت سـنی و يـا جغرافيايـی هـم در کار نيسـت. فقـط کافی اسـت از ميان 
سـايت های معتبری که سـرويس کيف پـول ديجيتـال )wallet( ارائه می کنند، 
يکـی را انتخـاب کنيـد. با عضويت در يکی از اين سـايت ها و در کمتر از يک دقيقه، 
شـما نيز يک حسـاب فعال خواهيد داشـت؛ حسـابی که بالفاصله پس از افتتاح آن 
قابليت واريز و برداشـت خواهد داشـت، حسـابی بدون محدوديت در تعداد و حجم 

تراکنش ها، با حداقل کارمزد ممکن . 
حسـاب شـما از دو بخش اساسی تشکيل می شود؛ کليد عمومی )public key( و 

.)private key( کليد خصوصی
کليـد عمومی مشـخصه حسـاب شماسـت کـه به طور کلـی در دسـترس تمامی 
مشارکت کنندگان يا ماينرها)miner( قرار دارد؛ اما دسترسی به جزئيات حساب 
و امـکان انتقـال وجـوه تنهـا با در اختيار داشـتن جـزء دوم اين معادلـه يعنی کليد 

خصوصـی ميسـر خواهد بـود. کليد خصوصـی به هيچ 
وجـه قابـل بازيابی نيسـت و در صورت عدم دسترسـی 
به آن، تمام وجوه موجود در حسـاب غيرقابل مشاهده و 

برداشت خواهد شد. 

g درگاه پرداخت بیت کوینی
 bitpay در اينترنـت، سـايت های معتبـری ماننـد
وجـود دارد کـه قابليت اتصال فروشـگاه اينترنتی شـما 
را بـه پرداخـت بيت کوينـی فراهـم می کننـد. شـما به 
راحتی می توانيد در کنار پرداخت های شـتابی يا سـاير 
پرداخت های بين المللی محصوالت و خدمات خود را از 

طريق ارز بيت کوين نيز به فروش برسانيد. 

g ارزهای دیجیتال، بعد از بیت کوین
در حال حاضر ۲065 رمز ارز فعال و با قميت های مختلف در حال معامله هسـتند 
اما برای درک بهتر و ايجاد يک تقسيم بندی شفاف از وضعيت اين رمز ارزها اجماالً 

به چند نکته اشاره خواهيم کرد. 
نخسـت؛ بـا توجه به دسترسـی به سـورس کد پـروژه بيت کوين، ايـن امکان برای 
سـاير برنامه نويسـان و فعاالن اين حوزه فراهم شـد تا بتوانند به راحتی رمز ارزهای 
انحصاری خود را ايجاد کنند. پس دسـته اول کسـانی هسـتند که با الگوبرداری از 
بيت کويـن و بـا اعمـال سـاليق و الگوريتم های خـود، اقدام به توسـعه رمز ارزهای 

تازه ای کرده اند. 
دوم؛ رمز ارزهايی هستند که به منظور به روزرسانی نرم افزارها و اعمال الگوريتم های 
 fork جديـد بـرای رمز ارزهای پرطرفدار ايجاد شـده اند. به اين دسـته از رمز ارزها
می گويند. Fork به معنای انشعاب است. به بيان ساده، می توان گفت از آنجا که رمز 
ارزها بعد از راه اندازی با محدوديت به روزرسـانی و تغيير الگوريتم روبه رو هسـتند، 
برای تجديد نظر در قوانين و الگوريتم های آنها، بايد رمز ارز جديدی ايجاد شـود و 
اعضـای سيسـتم به تدريج به رمز ارز جديـد کوچ کنند. اين موضوع عليرغم فراهم 
آوردن بعضی از مزايای قابل اعتنا، مشکالتی را نيز با خود به همراه دارد. شکل گيری 

زمينه های تقلب و کالهبرداری از جمله معايب شکل گيری انشعاب هاست. 
سـوم؛ توکن ها هسـتند. توکن ها )token(رمز ارزهايی هسـتند که برمبنای رمز 
ارزهايـی ماننـد bitcoin و Ethereum شـکل گرفته انـد و به لحـاظ نرم افزاری 

وابستگی بيشتری به ارز پايه دارند. 

g  اتریوم رکن دوم رمز ارزها
اتريـوم )Ethereum(، دوميـن رمـز ارز پرطرفـدار 
دنياسـت. امـا اهميـت آن بـه نکته ديگـری بازمی گردد. 
اتريوم يک پلتفرم توسعه نرم افزاری در حوزه بالک چين 
است؛ پلتفرمی آزاد که به توسعه دهندگان امکان می دهد 
تا برنامه های خود را بر پايه آن پياده سـازی کنند. اتريوم 
بيشترين token ها را دارد و  تعداد زيادی از رمز ارزهای 
موجـود بـر پايـه آن برنامه نويسـی شـده اند. همچنيـن 
اتريـوم  سـاليديتی )solidity( زبـان برنامه نويسـی 
برای توسـعه قراردادهای هوشـمند اسـت. قراردادهای 

از آنجا که رمز ارزها بعد از راه اندازی 
با محدودیت در بروز رسـانی و تغییر 
الگوریتـم روبـه رو هسـتند، بـرای 
تجدید نظر در قوانین و الگوریتم های 
آنها، باید رمز ارز جدیدی ایجاد شود

رویداد
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ایاالت متحـده آمریکا، عربسـتان 
سـعودی، امـارات متحـده عربـی، 
ژاپـن، کـره جنوبی و چیـن از جمله 
کشـورهایی هسـتند که بیشترین 

اقبال را به رمز ارزها نشان داده اند

هوشمند از جمله ابداعات پلتفرم اتريوم هستند که ممکن است در آينده ای بسيار 
نزديک نقش تأثيرگذاری را در مواردات تجاری ايفا کنند. 

g آینده ارزهای دیجیتال
بنا بر نتايج منتشرشـده توسـط انجمن جهانی اقتصاد؛ اين احتمال وجود دارد که 
تـا سـال ۲0۲5 حـدود 10درصد از توليـد ناخالص ملی در جهـان وارد رمز ارزهای 
حوزه بالک چين شود. همچنين ارزهای ديجيتال به دليل غيرقابل ردگيری بودن، 
می توانند زمينه ساز شرايطی برای دور زدن تحريم ها و يا کاهش پرداخت ماليات ها 

شوند. 
از سـوی ديگـر پرداخت هـای آنالين توسـط بيت کوين و ارزهای مشـابه می تواند 
شرايط مساعدی را برای خريد و فروش کاالهای غيرمجاز، اقالم قاچاق، پولشويی 

و جرائم سازمان يافته فراهم آورد. 
در حـال حاضـر آمريکايی هـا فعال ترين معامله گـران صرافی های بـزرگ ارزهای 
ديجيتال هستند. از سوی ديگر کشورهای حاشيه خليج فارس همچون عربستان 
و امـارات، فعاليت های بسـيار گسـترده ای در جهت توسـعه فنـاوری بالک چين و 
ارزهای وابسـته به آن داشـته اند. طی چند ماه گذشـته 6 بانک تجاری عربسـتان 
سـعودی و امارات متحده  عربی به پروژه ارزهای ديجيتال پيوسـته اند. در دسـامبر 
۲018 بانک مرکزی امارات متحده  عربی و نهاد پولی عربستان سعودی )سما( اعالم 
کردنـد کـه تمايل دارند در تراکنش های برون مرزی، از ارزهای ديجيتال اسـتفاده 
کنند. کشورهايی همچون ژاپن، چين و کره جنوبی نيز در شمار کشورهايی جای 

گرفته اند که بيشترين اقبال را به رمز ارزها نشان داده اند. 
ونزوئـال نيـز رمـز ارزی را بـه پشـتوانه ذخايـر نفتی خود 
راه انـدازی کرده اسـت. به تازگی رمـز ارزهای ديگری نيز 
با پشـتوانه دالر، طال و تضامين برخی از بانک های معتبر 
شـکل گرفته اند که به طور حتم دارای ثبات بيشـتری در 

حوزه قيمت گذاری خواهند بود. 
اگرچه شـماری از کمپانی های مطرح آمريکايی همچون 
مايکروسافت نيز درخصوص پذيرش بيت کوين پيشقدم 
بوده انـد، امـا مايکروسـافت به عنوان يکـی از بزرگ ترين 
فروشـگاه های آنالين جهان با توجه به نوسـانات شـديد 
قيمت بيت کوين، گزينه پرداخت با بيت کوين را از سايت 

خود حذف کرده است. 
مناقشات بين المللی و يا تدابير اقتصادی قدرت های بزرگ نيز همواره تأثيرات قابل 
توجهی را در نوسانات قيمت اين ارزها در پی داشته است و در مواردی برای حفظ 
ارزش واحدهايـی همچـون دالر تقاضـای زيادی برای خريـد ناگهانی بيت کوين و 

ارزهای مشابه آن ايجاد شده است. 
به هر تقدير به نظر می رسد با وجود ضعف هايی همچون عدم برخورداری از پشتوانه 
حقيقی، نوسـانات شـديد قيمتی و اعمال قوانين محدودکننده از سـوی دولت ها و 
عدم برخورداری از سـازوکار حمايتی در رابطه با اين رمز ارزها، آينده اين ارزهای 

ديجيتال همچنان در  هاله ای از ابهام قرار گيرد.
13 کشوری که بيشترين اقبال به رمز ارزها را داشته اند :

اسـتراليا، کانادا، چين، امارات، اسـتونی، سـنگاپور، سـوئد، سـوئيس، انگلسـتان، 
آمريکا، ژاپن، کره جنوبی، هند

g کامپیوترهای کوانتومی و تیرخالص 
بر پیکره بالک چین و ارزهای ابداعی آن

شـرکت های مايکروسـافت، گوگل و آی بی ام توانسـته اند به پيشـرفت های سريع و 
گسـترده ای در حوزه رايانش کوانتومی دسـت يابند. سـرعت بسـيار باالی اين نوع 
رايانه  از تمامی ابرکامپيوترهای امروزی پيشی خواهد گرفت و قدرت محاسباتی آن 
می تواند در مدت زمان بسـيار کوتاهی تمامی بيت کوين های باقی مانده را اسـتخراج 

کند. 
همچنين قدرت پردازشـی آن می تواند تداخل شديدی 
در اطالعـات و دفاتـر حسـاب ايـن ارزهـای ديجيتـال 
ايجـاد کنـد. به لحـاظ تئوری در صورتی که شـخصی با 
تـوان پردازشـی بيـش از 51درصد از قدرت پردازشـی 
کل سيسـتم )ماينرها( به سيسـتم نفوذ کند، می تواند 
نتايـج تراکنش هـارا بازنويسـی و يا دچار اخـالل کند. از 
ايـن رو خطـر ايـن ابرکامپيوترهـای کوانتومـی نه تنها 
رمز ارزها، بلکه سـاختار شـبکه بالک چين را نيز به طور 
جدی تهديد خواهد کرد.  شـمار زيادی از دانشـمندان 
حوزه های مرتبط، آينده روشنی را برای اين  گونه نسبتاً 

موفق فناوری متصور نيستند. 

رویداد
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 ویندوزهاي سرور مایكروسافت
از 2000 تا 2019

حمید اسنفدیاری شـرکت Microsoft در سال ۲000 پس از عرضه 
نسخه های متعدد Windows برای کامپيوتر های 
شـخصی،  اقـدام بـه عرضـه نسـخه Windows Server کـرد کـه با اسـتقبال و 

محبوبيت فراوانی در نزد کاربران مواجه شد.
اوليـن نسـخهWindows Server  کـه بـا نـام Windows Server2000  به 
بازار عرضه شد، Windows Server2000   اولين نسخه سرور بود که عالوه بر 
  DHCP ، سرور  DNS ،مشخصات رايج و پرکاربرد امروزی، شامل اکتيو دايرکتوری
سرور و Group Policy نيز بود و آخرين نسخه آن نيز به سال ۲019 بر می گردد.  
 Widnows همان طـور که از نام ويندوز سـرور مشـخص اسـت، سيسـتم عامـل
Server  برای سرويس های تحت شبکه طراحی شده است که به مدير شبکه اين 

امکان را می دهد که بتواند تمامی مشترکين و کاربران خود را کنترل کند.

g ویندوز سرور چیست؟
ويندوز سرور Windows Server يکی از محصوالت شرکت مايکروسافت است. 
اين Windows هم مثل هر نسخه ويندوز ديگر منتهی به امکانات و برنامه نويسی 
مخصوصی برای مديريت شـبکه ها و سـرورها مجهز شـده است . در سيستم  عامل  
ويندوز سـرور  مواردی مثل قابليت شخصی سـازی، نرم افزارپذيری ، قابليت های 
مولتی مديا و...  اهميت چندانی ندارند، در عوض داشـتن يک خط  فرمان/کنسـول 
قوی، هسته قدرتمند، ابزارهای مديريت سيستم و ... از اهميت بيشتری برخوردار 
اسـت. زمانی که شـما يک سيسـتم  عامل ويندوز سرور نصب می کنيد نبايد انتظار 
زيبايـی، خواص ويژوال، شخصی سـازی و … داشـته باشـيد، معمـوالً يک محيط 
خشـک و بی روح در انتظار شماسـت  که تمام سـعي خود را برای ارائه سرويس بهتر 

به کاربران به کار گرفته است.
سرورها خدمات بسياری از قبيل  وب ، Mail، فايروال، DNS، پراکسی، VPN و..... 

را عرضه مي کنند. 
 Windows Server2000بعد از اينکه Microsoft ،همان طور که اشاره شد

 را عرضه کرد، در فواصل زمانی مختلف اقدام به عرضه سرور های ديگر با قابليت های 
مدرن تر کرده است که به برخی از ويژگی های هر کدام به اختصار اشاره می کنيم:

g  Windows Server2000

پـروژه Windows Server2000  يکـی از بزرگ تريـن پروژه هـای نرم افـزاری 
بـوده کـه تابه امروز به پايان رسـيده اسـت. اگرچـه تخمين های مربـوط به ميزان 
بزرگـی آن متفـاوت از يکديگراسـت، امـا برآورد می شـود که چيـزی در حدود ۴0 
تـا 65 ميليـون خط کد برای آن نوشـته شـده باشـد. بيـش از ۲000 برنامه نويس 
برروی اين پروژه کارکرده اند. برای توليد اين ويندوز حدود ۲۴ شـرکت با يکديگر 
مشـارکت فنی داشـته اند.  Windows Server2000 نگارش جديد سيسـتم 
عامل شـبکه ای مايکروسـافت وجايگزين ويندوزNT  اسـت. در ابتدا قرار بود اين 
ويندوز با نام Windows NT Server 5. 0  وارد بازار شـود اما درهنگام انتشـار 
بـه   Windows Server2000تغييرنـام پيدا کرد. تقريباً تمامی جنبه های اين 
سيستم عامل تغيير يافته و ويژگی های قديمی آن مورد بازنگری قرار گرفته است 

تا استفاده و درک آنها  برای کاربر آسان تر شود.
Windows Server2000 به الحاق ذخيره سـازی سلسـله مراتبی اشـاره دارد 
کـه هميـن عامل باعث می شـود فايـل هايی که کمتر مورد اسـتفاده قرار می گيرد 
بـه نـوار منتقـل شـده ودر هنـگام لزوم بازيابی شـوند. ايـن کاربراسـاس محصول 

گزارش
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High Ground انجام می شود. از ديگر ويژگی های  اين ويندوز پايداری وقابليت 
اطمينان بودن و سادگی مديريت آن است.

g  Windows Server2003

 Windows آوريــل ۲003 شــرکت مايکروســافت نســخه تکميل شــده 
Server2000 را بــا نــام Windows Server2003  وارد بــازار کــرد.  
ايــن ويندوز ســازگاری و ســاير ويژگی های وينــدوز XP را در خــود دارد.  در 
Windows Server2003 تغييرات زيادی در بســياری از خدمات ايجاد شد. از 
جمله توانايی استقرار و کنترل از راه دور   در Windows Server2003 به منظور 
کاهش سطح حمله )attack surface(، هيچ کدام از اجزای سرور فعال نيستند.

 Windows Server2003 اوليـن سيسـتم عاملـی بـود کـه توسـط شـرکت 
مايکروسافت، بعد از اعالم  TwCعرضه می شد.همين عامل باعث تغييرات بسياری 
در پيش فرض های امنيتی و ساير بخش ها شد. Windows Server2003 دارای 
»حالت سازگاری«  است که اين قابليت به نرم افزارهای قديمی تر اجازه می دهد که 
با پايداری بيشتری اجرا شوند. همچنين سازگاری نرم افزارها با شبکه های دامين 

ويندوز NT 4.0 بيشتر است.

g Windows Server 2003 R2

Windows Server 2003 R2 در 6 دسامبر ۲005 به بازار عرضه شد. مهم ترين 
ويژگـی ايـن وينـدوز  عـدم نياز بـه اکتيو کردن و يـا کرک کردن آن اسـت. از ديگر 
Logi�برای مديريت SANويژگی های اين ويندوز مديريت فضای ذخيره سـازی 

cal unit number  است. همچنين در نسخه Enterprise  قابليت نصب انواع 
نرم افزار های مختلف وجود دارد.

g  Windows Server 2008 و Windows Server 2008

R2

Windows Server 2008 دومين عضو مهم از خانواده ويندوز سـرور اسـت که 
در ابتدا با اسم کد »Longhorn«  شناخته می شد اما در سال ۲007 بيل گيتس 
در کنفرانس WinHEC  آن را  Windows Server 2008 نام نهاد. اين ويندوز 
در ۴ فوريه ۲008 برای توليد کنندگان و در ۲7فوريه ۲008 برای عموم عرضه شد. 

اين سيستم عامل، جانشينی برای Windows Server2003  است. 
در Windows Server 2008 ضريـب امنيتـی باال در بخش های مختلفی مثل 
 Hard )يک ديواره آتش بهبود يافته و پيشرفته، مکانيزم رمزنگاری )ديسک سخت
Drive، توسـعه زمينه هـای کنترلـی و مديريتـی در سيسـتم مديريـت يکپارچه 
دامنه )Active Directory(، امنيت در قابليت برنامه ريزی برنامه های وابسـته 
)Independent Software Vendor(، قابليت هـای کنترلـی دسترسـی به 
شـبکه )Network Access( و سـاير به روز رسانی ها و پيشرفت های اعمال شده 
در تکنولوژی هـای امنيتـی بـه کار رفته اسـت. همچنين می توان به پشـتيبانی از 
 ، DHCP server توزيـع اتوماتيـک بـرای آدرس های اينترنتـی ، DNS server
دايرکتـوری فعـال Iis 7، بهينـه سـازی منابع انرژی و مصرف بـرق و بهره مندی از 

PowerShell 2.0 در Windows Server 2008 R2 اشاره کرد. 

g  Windows Server 2012 و Windows Server 2012

R2

Windows Server 2012  در تاريـخ ۴ سـپتامبر ۲01۲ بطـور عمومـی در 
دسترس عالقمندان قرار گرفت. به فاصله کمتر از يک سال و در 18 اکتبر ۲013 
از نسخه Windows Server 2012 R2 رونمايی شد. مايکروسافت بر خالف 
نسـخه های پيشين خود در Windows Server 2012 کامپيوترهای مبتنی 

بـر Itanium را ديگر پشـتيبانی نمی کنـد. در Windows Server 2012 به 
مواردی توجه شـده اسـت که در نسـخه ۲008  اين موارد مغفول مانده بودند و 
در برخی از موارد هم ويژگی های نسـخه ۲008  بهبود يافته اسـت. از جمله اين 
ويژگـی هـا می تـوان بـه رايانش ابری شـاره کرد. همچنين نسـخه به روزرسـانی 
 Task نسـخه جديـد ،)IPAM( آدرس IP نقـش مديريـت ،Hyper�V شـده
Manager ويندوز و ReFS )يک فايل سيسـتم جديد( اشـاره کرد. همچنين 
يکي از اقدامات مهم مايکروسـافت به روزرسـاني سيسـتم مديريت پلتفرم سرور 
 Windows Server 2012  و System Center 2012 R2 خـود در
 Microsoft's بـوده به طـوري کـه به سـادگي بتـوان آن هـا را در Essentials
Windows Small Business Server  اسـتقرار داد و پياده سـازي کـرد. 
در ايـن ميـان، ويژگي ها و امکانات ديگري نيز افزوده شـده اسـت. براي مثال، در 
System Center 2012 R2 و Windows Server 2012 از ميزبان هاي 
مجازي سيستم عامل لينوکس در محيط هاي مديريتي مايکروسافت پشتيباني 
شـده اسـت. همچنين در نسـخه جديد Server Essentials جاه طلبي هاي 
مايکروسـافت بيشـتر شـده و ويژگي هـاي سـروري وينـدوز روي کامپيوترهاي 
دسـکتاپ افزايش يافته اسـت تا کسب وکارهاي متوسط بيشتري را متوجه خود 
کند و درعين حال، براي استفاده از فناوري هاي Cloud بهينه سازي شده باشد. 
الزم به توضيح است در Windows Server 2012 R2 فقط از نظر اليسنس 
 Windows بخصـوص اليسـنس مربوط به نمونه های مجـازی( تفاوت هايی با(

Server 2012 دارد. 

g Windows Server 2016

 NT بـه عنـوان عضـوی از خانـواده ويندوزهـای Windows Server 2016
سيسـتم های عامل، توسـط مايکروسـافت و بطور همزمان با ويندوز 10، توسـعه 
داده شـده اسـت. اولين نسـخه پيش نمايش آن در 1 اکتبر ۲01۴ در دسـترس 
قـرار گرفـت. در Windows Server 2016 دو نمونه متفاوت از ويندوز دارای 
 Hyper�V و Windows server container  بـه نام هـای container
container  ارائـه می شـود. در Windows Server 2016 می تـوان 
ماشـين های مجازی لينوکس را تحت Hyper�V اجرا کرد بدون اينکه مشـکلی 
بوجـود بيايـد يـا مجبور شـويد Secure Boot Feature را غيـر فعال کنيد. از 
ديگر ويژگی های اين ويندوز Storage Spaces Direct  است. در اين ويژگی  
ديسک های ذخيره سازی منعطف و redundancy را برای مديران به صرفه تر 
می کند. در اين ويندوز روش احراز هويت OpenID، احراز هويت چند فاکتوره 

MFA مورد استفاده قرار می گيرد. 

g  Windows Server 2019

اين ويندوز در ۲0 مارس ۲018 منتشر شد . اگر بخواهيم به تعدادی از ويژگی های 
نسخه جديد شرکت مايکروسافت اشاره کنيم بايد به ساختار )HCI( اشاره کرد. 
اين سـاختار نوعی چارچوب فناوری اطالعات  اسـت که ذخيره سازی، محاسبات 
و شبکه را در يک سيستم ترکيب می کند تا پيچيدگی ديتاسنتر را کاهش دهد و 
مقياس پذيری را افزايش دهد. در ابتدای عرضه اين نسخه بسياری از شرکت ها 
از نبود رابط گرافيکی کاربری برای آن متعجب بودند اما با آپديت نسخه جديد و 
انتشـار  LTSC شـرکت ها موفق به دريافت رابط گرافيک کاربری ويندوز شـدند. 
عالوه بر آن می توانسـتند نسـخه ServerCore را نيز دريافت کنند. در نسـخه 
۲019  شـرکت مايکروسـافت پروژه ابزار مديريت سـرور Honolulu را انتشـار 
داد. پـروژه Honolulu يک کنسـول مرکزی اسـت که اجـازه مديريت از طريق 
 R2 رابـط گرافيکـی و بـدون رابط گرافيکی ويندوز سـرورهای  2016، 2019 و

2012 را می دهد.

گزارش
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محمد جواد تنها در دنيای شبکه های رايانه ای هميشه بايد منتظر 
ايده هايـی نوآورانـه و انقالبـی بـود. ايده هايـی که 
اجرای آنها نه تنها صنعت IT را مستقيماً درگير تحولی عميق می کنند بلکه ساير 

صنايع و الگوهای کسب و کار را در سراسر جهان متاثر می سازند. 
مشابه آنچه در ادامه انقالب صنعتی شاهد بوده ايم و با اختراع دستگاه های پيشرفته 
صنعتی بسياری از مشاغلی که انسان ها عهده دار آنها بودند،  از چرخه  اقتصاد حذف 
شدند؛ اينک در انتظار ظهور فناوری هايی هستيم که نه تنها انسان را به عنوان يک 
نيـروی کار از چرخـه معـادالت خارج می سـازند، بلکه او را حتـی به عنوان يک مغز 

متفکر نيز کنار خواهند گذاشت.
فناوری های مبتنی بر يادگيری ماشـين و هوش مصنوعی . فناوری هايی که شـايد 

انسان را تنها به عنوان يک عنصر خالق به رسميت بشناسند. 
فنـاوری) IBN )Intent�Based Networking پيکربنـدی و مديريت شـبکه 

را  بـه مرزهـای يـک قلمرو جديـد نزديک می کند، قلمرو يادگيری ماشـين و هوش 
مصنوعـی. بـزرگ ترين دسـتاورد اين فناوری خودکار سـاختن کنتـرل و مديريت 

شبکه هاست. 
ديگـر ويژگی جذاب اين فناوری، سـاده سـازی محيط کاربـری آن و بهره گيری از 
محيط گرافيکی جذاب و کاربرپسـند اسـت؛ جذابيتی که عالوه بر افزايش کارايی 
سيسـتم، زمـان رسـيدگی به سيسـتم و اعمال تنظيمـات در آن را بـه ميزان قابل 

توجهی کاهش می دهد. 
IBN طـرح ريـزی آينده نگرانه شـبکه را برای مديران تسـهيل می کند؛ سيسـتم 
سياست های مدنظر آنها را دريافت و با رصد جريان داده ها به يادگيری می پردازد. 
هوش مصنوعی همواره روش های کنترلی را در شـبکه بررسـی و در صورت وجود 
مغايرت در سياسـت های اصلی طراحان شـبکه، تمامی تنظيمات را به حالت های 

اوليه باز می گرداند. 

IBN سیسكو با 
مهندسان شبكه را به چالش می کشد

نگاه تخصصی
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در قياس با عملکرد شـبکه های فعلی، IBN کيفيت اتصاالت بسـيار باالتری دارد 
و ديگـر نيـازی بـه پويـش عميـق پروتکل های شـبکه، مسـيريابی و مکانيزم های 
سـخت افزاری وجـود نخواهد داشـت. ديگر نيـازی به پرداختن بـه جزئيات وجود 

ندارد. حتی در رابطه با چگونگی برقراری امنيت. 
در عوض نگاهی عميق تر و مفهومی تر به شبکه معطوف خواهد شد. مهندسان شبکه 
اپليکيشن ها،داده ها و اهداف تجاری را توآمان تحليل می کنند و سياست هايی را 

متناسب با اولويت ها به سيستم تعريف می کنند. 
هوش مصنوعی اين اولويت ها و سياسـت ها را شناسـايی کرده و جريان داده ها را 

متناسب با سطح اهميت آنها مديريت می کند. 
هرچند سيسـکو در سـال ۲017 از برنامه ريزی های بلند مدت خود برای ورود به 
حوزه IBN خبر داده بود؛ اما بايد بدانيد که IBN بيش از آنکه يک فناوری به حساب 
بيايد يک مفهوم است. از اين رو يک اختراع و يا دانش اختصاصی نيست که توسعه 

آن محدود به عملکرد سيسکو و يا ساير شرکت های حوزه فناوری باشد.
IBN بـه طـور حتم با روش های نرم افزاری و سـخت افزاری متفاوتی توسـعه داده 
خواهد شـد واين توسـعه ممکن اسـت حداقل تا سـال ۲0۲0 در سـطح مقدماتی 

خود باقی بماند.
شـرکت های مطرح و پيشـرويی همچون Apstra  ، سيسـکو و جونيپر به انقالبی 
بودن اين فناوری يقين دارند و در تالش برای تجاری سازی اين فناوری هستند. 

هدف سيسکو از توسعه فناوری IBN اين است که به سازمان ها اين قابليت را بدهد 
که بتوانند به آسانی شبکه ای از هزاران دستگاه متصل را مديريت کنند. شبکه هايی 
که ممکن است با رونق در حوزه اينترنت اشياء )iot( نيازمند مديريت پيچيده تر 
و دشوارتری باشند. از سوی ديگر سيسکو می خواهد تا عالوه بر تامين امنيت برای 

مشتريان خود، عمکلرد جاری شبکه های آنها را نيز بهينه سازی کند. 
سيسـکو همچنين برای توسـعه اين مدل نوآورانه از فناوری های ديگری نيز کمک 
گرفته است. فناوری هايی در حوزه معماری شبکه، نرم افزارهای کنترلی و تحليل 

شبکه . 
 DNA تحـت عنوان IBN مجموعـه فناوری های متمرکز شـده سيسـکو در حوزه
Services به کاربران معرفی شده اند. فناوری هايی که از چرخه طراحی ساختار 

شبکه تا پيچيده ترين الگوريتم های امنيتی را در بر می گيرد. 

IBN شباهت زيادی به شبکه نرم افزار محور SDN دارد. در حال حاضر پياده سازی 
SDN برای بسياری از سازمان ها دشوار و پيچيده است. اين پيچيدگی های فنی و 

اجرايی در IBN تبديل به سياست هايی کلی و انتزاعی می شوند. 
مهندسـان شـبکه سـال ها مجبور بودند تا برای خودکارسازی برخی از فرآيند ها و 
ساده سازی آنها از اسکريپت هايی استفاده کنند؛ بخصوص در مواردی که به کشف 
و برطرف سـازی اشـکاالت مربوط می شـوند.  ايجاد اين اسـکريپت ها و طرح ريزی 
فرآيند خودکارسـازی در شـبکه خود فرآيندی دشـوار و زمان بر اسـت و به دانش و 

درک عميقی از ساختار شبکه نياز دارد. 
در فناوری IBN هوش مصنوعی خود به شناسـايی توپولوژی شـبکه می پردازد؛ 
کافی است که نوع ترافيک و حد و مرزها و سياست های شبکه برای آن تعريف شود. 

از آن پس اين هوش مصنوعی است که همه چيز را کنترل می کند. 
يکی ديگر از قابليت های IBN  که به طور حتم در پيشرفت و استقبال از آن بسيار 
موثر خواهد بود، قابليت تشخيص داده های مهم در حوزه تجارت است. همچنين 
شـبکه بايـد  قابليـت اولويت بندی کاربران را داشـته باشـد. کاربرانـی که حضور و 

فعاليت آنها جزو اولويت های اصلی کسب و کارهاست. 
هوش مصنوعی IBN عالوه بر کنترل عملکرد و خودکارسـازی فرآيند ها ، قابليت 
تحليـل و پيـش بينی شـرايط را نيز به دسـت می آورد. بطور مثال در شـرايطی که 
افزايـش ترافيـک و بـار بر روی شـبکه را پيش بينی می کند، مسـيرهای جايگزين 
و اولويـت بندی هـای جديـدی را بـرای سـرويس دهی بـه کاربران بـا اهميت تر را 

طرح ريزی می کند. 
IBN نيـز هماننـد SDN نيازمنـد بـروز رسـانی های سـخت افزاری و نـرم افزاری 
متعددی خواهد بود که بی شک از جنبه های مادی و زمانی هزينه زا خواهد بود؛ اما 
نکته جالب توجه اين است که شرکت های فعال در حوزه تجهيزات شبکه از همين 

حاال امکان پشتيبانی از فناوری IBN را در محصوالت فعلی خود گنجانده اند. 
اين مسـئله ظرفيت و آمادگی قابل قبولی را در بسـياری از شـرکت ها برای پذيرش 

و پياده سازی اين فناوری در سال های آتی ايجاد می کند. 
هرچنـد بايـد ايـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه با توجه بـه گسـتردگی قابليت ها و 
کاربردهـای ايـن فنـاوری بدون شـک فاصله و زمـان زيادی تا رسـيدن به بلوغ آن 

خواهيم داشت. 

نگاه تخصصی
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مدت ها بود که با نظر مساعد  شهرزاد صادقی
مديرعامـل شـرکت بـه فکر 
تـدارک برنامـه ای هيجان انگيز خـارج از هياهوی کاری 
برای همکاران بودم تا اين در کنار هم قرار گرفتن ها خارج 
از محيط کاری عالوه بر ايجاد انگيزه برای ادامه فعاليت، 
موجب همدلی بيشتر ميان همکاران شود و مطمئناً سفر 
بهترين انتخاب برای رفع خستگی است. سفر اين فرصت 

را می دهد که از زندگی پرمشـغله ودغدغه های روزمره، 
جدا شويم و به همراه دوستان وقت بيشتری برای آرامش 
ذهن، روح و جسم بگذاريم و به اين منظور هيچ گزينه ای 

بهتر از رفتن به دل کوير نيست.
بـا برنامه ريزی سـفر يکـروزه به مقصد کويـر مرنجاب، 
سـاعت 5 صبح به سـمت کاشـان حرکت کرديم. پس 
از رسـيدن به کاشـان و صرف صبحانه، قرار شـد از شهر 

زيرزمينی اويی که  يکی از حيرت انگيزترين شـهرهای 
زيرزمينی جهان است، ديدن کنيم. اين شهر زيرزمينی 
که در شهر نوش آباد کاشان واقع شده، مربوط به حدود 
هزاروپانصـد سـال پيـش اسـت که بـه دوره ساسـانی 
بازمی گـردد. گفتـه شـده ايـن شـهر از پايتخت هـای 
حکومـت ساسـانی در دوره حکومـت انوشـيروان بوده 

است.

سفر  به سرزمین طالیی ایران

سفرنامه
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پس از بازديد از شهرزيرزمينی، راهی کاشان می شويم 
تا با گذر از شهر آران و بيدگل، خود را به يکی از زيباترين 
نقـاط کويـری ايران يعنی مرنجاب برسـانيم. مسـير را 
طی کرديم و باالخره وارد جاده خاکی مرنجاب شـديم. 
کوير مرنجاب با زيبايی های دل انگيز کويری، در شمال 

شهرستان آران و بيدگل آرام گرفته است.
معمـوالً وقتی صحبت از زيبايی هـای طبيعت به ميان 
می آيـد، ناخـودآگاه همـه  مـا کـم و بيـش جنگل های 
سرسـبز، رودخانه های خروشان و کوه های سر به فلک 
کشـيده را بـه خاطـر می آوريم، اما طبيعـت جلوه های 
ديگری هم دارد. کوير يکی از اين ديدنی هاسـت که به 
سـهم خود از جذابيت و افسونی خيره کننده و آرامشی 
ژرف و عميق بهره برده اسـت. به اينها جادوی آسـمان 
شـب را هم اضافه کنيد؛ جشـن درخشش و سکوتی که 

ارزش يکبار امتحان را دارد.

سعی کرديم قبل از هر برنامه ای، از سکوت و زيبايی های 
ايـن طبيعـت بکـر اسـتفاده کنيم، هرچند نمی شـد از 

برنامه هايی که ويژه کويرگردی است، صرفنظر کنيم.
کويـر مرنجاب به دليـل برخورداری از تپـه ماهورهای 
فراوان، به بهشـت آفرودسـواران نيز شـهرت دارد که ما 
هـم نتوانسـتيم از آن چشم پوشـی کنيم و با اسـتقبال 
همـکاران، دل بـه دريـا زديم و از هيجان آفرودسـواری 

در دل کوير لذت برديم.
پـس از آفـرود، حـاال نوبـت راه رفتن بـر روی رمل های 
کويری بود که بی نهايت لذت بخش است. دسته جمعی 
راهی ادامه مسير برای رمل نوردی و ديدن درياچه که از 

جاذبه های کوير مرنجاب است، شديم.
در ادامـه مسـير پـس از چـاه دسـتکن به يـک دوراهی 
می رسـيم که مسـير شـرقی به سـمت »ريگ بلند« و 
مسـير شـمال شـرقی به درياچه منتهی می شـود. راه 

شرقی را ادامه داده تا به تپه ماسه ای ريگ بلند برسيم، 
اين تپه های شنی )رمل( حدود 1۲ کيلومتر با کاروانسرا 
فاصله دارند و مکان بسـيار مناسـبی بـرای رمل نوردی 
محسوب می شود. تجربه ای ناب در فرو رفتن و غلتيدن 
و سـرخوردن و هيجان، لذت تماشـای تالش برای باال 
کشاندن و رساندن خود به اوج، عليرغم فرورفتن و زمين 

خوردن و سريدن های پياپی.
خورشـيد کم کـم در انتهای افق محو می شـود و شـب 
می رود تا چادر سـياهش را بر اين سـپيدی بيکران پهن 
کنـد. مـا نيـز بايد هرچـه زودتر از اين فضـا دل بکنيم و 
آمـاده رفتن شـويم. با کوله بـاری خاطره و تجربه، راهی 
تهران می شويم و در ميانه راه برای صرف شام در کاشان 
توقف می کنيم و سرخوش از تجربه سفری خاطره انگيز 
و ديـدن خوشـحالی همکاران، به ايـن فکر می کنم که 

سفر بعدی به کجا برويم....

سفرنامه
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وظایف واحد تأمین شرکت آلیاسیس ارتباط چیست؟ �
واحد تأمين شـرکت آلياسـيس ارتباط، متشـکل از قسمت های مختلفی از جمله 
نرم افزار، سـخت افزار،  VOIP، Security  اسـت که رسـالت شـرکت آلياسيس 
ارتباط، پشـتيبانی از سـرورهای UCS سيسـکو اسـت اما اگر بخواهيم بيشـتر 
و دقيق تـر درخصـوص فعاليـت ايـن واحـد صحبت کنيـم، بايد بگويم بيشـتر ما 
سـرورهای UCS سيسـکو را عرضـه می کنيـم. مـا در شـرکت تـالش می کنيـم 
مشـتريان را بـه خريـد سـرورهای UCS سيسـکو ترغيب کنيم. البتـه اين را بايد 
 HP بگويم که مسير سختی در پيش داريم، چون در کشور ما و حتی در دنيا شرکت
 Server سـهم بسـيار زيادی از بازار را در اختيار دارد. آن ها در مدل های مختلف

توليد کرده اند و سال های طوالنی در کنار مصرف کنندگان بوده اند. 
سیسکو از کجا وارد بازار سرور شد؟  �

سيسـکو بـرای اين کـه بتواند وارد بازار رقابتی با HP شـود، ابتـدا در حوزه روترها 
و سـوئيچ ها و يا بهتر بگوييم Routing شـروع به فعاليت کرد اما از سـال ۲009 
تصميم گرفت در عرصه سـرور هم به صورت جدی حضور پيدا کند. اگر بخواهيم 
از ابتدايی تريـن محصـوالت، شـرکت سيسـکو را با HP - که يکـی از قديمی ترين 
 G7 HP و G6 فعـاالن بـازار بـه شـمار می رود - مقايسـه کنيم، بايد به نسـل های
اشاره کنيم.  البته در آن زمان شرکت سيسکو در ابتدای کار خود بود و موفقيتی 
حاصل نکرد اما با گذشـت زمان، بازار را بهتر شـناخت و سـرورهای ديگری وارد 
بازار کرد. اما آنها در ابتدای فعاليت خود نتوانسـتند فروش مناسـبی داشته باشند 
و پروژه با شکسـت مواجه شـد. M3 سيسـکو که معادل G8 HP قلمداد می شـد، 
هرگز نتوانسـت انتظارات را برآورده کند و سـهم حداقلی از بازار در اختيار بگيرد 
چون شرکت HP با سرور G8 بازار خوبی را برای خود تصاحب کرده بود. اما شرکت 
سيسکو هرگز از نقشه راهی که برای خود ترسيم کرده بود، عقب نشينی نکرد و با 
، HP هدف گذاری مناسـب، فعاليت خود را ادامه داد تا بتواند رقبای ديرينه مثل 
IBM و... را پشت سر بگذارد و سهم قابل قابل مالحظه ای از بازار تصاحب کند. 

چرا شرکت آلیاسیس ارتباط در بین این همه برند مطرح، بیشتر  �

به سمت سیسکو گرایش پیدا کرد؟
شرکت آلياسيس ارتباط از ابتدای فعاليت خود گرايش بيشتری به سمت سيسکو 
داشـت. مـا از ابتـدا روی Routing  و Switching سيسـکو تمرکز داشـتيم اما 
ايـن بديـن معنا نيسـت که به سـراغ برندهای ديگر نرفته باشـيم. مـا در مقاطعی 
محصوالت HP را نيز به مشتريان خود عرضه کرده ايم اما تمرکز خود را هيچ وقت از 
روی محصوالت سيسکو دور نکرده ايم. شايد مهم ترين دليل استفاده از سرورهای 
UCS، Original بـودن محصـوالت سيسـکو در بـازار ايران باشـد. همانطور که 
می دانيـد، اجنـاس متفرقه به شـدت در بازار کشـور زياد اسـت و بـا توجه به عدم 
تخصـص برخـی از مصـرف کننـدگان در تشـخيص اصالـت کاال، در بسـياری از 
مـوارد کاالهـای تقلبـی به دسـت مصرف کننده می رسـد و همين مسـئاله باعث 
بـروز مشـکالت متعـددی برای مصرف کننده ها می شـود.  وقتی با اين مشـکالت 
مواجه شـديم، تصميم گرفتيم محصوالت سيسـکو را به بازار هدف عرضه کنيم تا 

مشتريان با خيال راحت از اين محصوالت استفاده کنند. 
بسیاری از شرکت های رقیب، محصوالت تقلبی را روانه بازار  �

می کنند و سود خوبی را هم نصیب خود می کنند. شما چرا این 
استراتژی را دنبال نکردید؟ 

اگر ما محصوالت تقلبی به بازار عرضه می کرديم، شايد در مقطعی از لحاظ ريالی 
سـود مناسـبی به سمت شرکت سـرازير می کرديم اما قطعاً در درازمدت از لحاظ 
اعتبـار و برنـد، چالشـی جـدی را تجربه می کرديـم. ما خود را متعهـد می دانيم تا 
تمامی محصوالت را گارانتی کنيم و خدمات پس از فروش مناسـبی به مشـتريان 

ارائه کنيم و اصالت کااليی عرضه شده را تأييد کنيم. 
که  � دارد  رقبا  بقیه  به  نسبت  ویژگی هایی  چه  شما  شرکت 

مشتریان متقاعد شوند از شما سرویس بگیرند؟
شـرکت هايی کـه در زمينـه IT فعال هسـتند )سـخت افزار و نرم افزار( بيشـتر به 
عنوان واردکننده کاالی IT مشـغول فعاليت هسـتند. آن ها تمرکز خود را بيشـتر 
بـر روی قيمت گـذاری محصـوالت گذاشـته اند و در ايـن زمينه بـا يکديگر رقابت 

 شرکت آلیاسیس ارتباط
اصالت محصول را تأیید مي کند

 ،IT یکی از بزرگ ترین نگرانی های متخصصان رشته حمید اسفندیاري
تأمین کاال و تجهیزات اورجینال در پروژه های مختلف 
اســت. این دغدغه که تجهیزات اصالت خود را دارا باشــد و از کارایی باالیی 
برخوردار باشد، امری طبیعی است. متأسفانه شرایط تحریم و مشکالت واردات 
این قبیل تجهیزات به کشور، بازار را بسیار ملتهب و بی ثبات کرده و راه را برای 
هرگونه سوءاستفاده باز کرده است. سرور، روتر، سوئیچ و مخزن ذخیره سازی 
از جمله نیازهایی در جامعه IT اســت که باید عالوه بر تأمین اورجینال آن ها، 

بتوان خدمات پس از آن را به سرعت و با دقت به مشتریان ارائه کرد. 
فرید شــکری که 13 سال است در صنعت IT  مشغول فعالیت است، 7 سال از 
زمان خود را به صورت تخصصی بر روی تجهیزات سرور و مخازن ذخیره سازی 
 HP صرف کرده است. او در این مصاحبه سعی کرد با معرفی سرورهای دو برند

و Cisco، اطالعات مختصری را در اختیار ادمین های شبکه قرار دهد.

گفت وگو
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می کنند. طبيعی اسـت شـرکتی که کااليی را با قيمت مناسـب تری عرضه کند، 
سـهم بيشـتری از بازار را در اختيار می  گيرد. ما نيز 
سعی کرده ايم از اين قاعده مستثنی نباشيم. يکی 
ديگر از مزيت های رقابتی شرکت ما، تهيه کاال از 
منبـع معتبر اسـت. خريدهای مـا از مبادی مجاز 
صورت می گيرد و ما با ارائه شناسنامه محصوالت، 
اصالـت کاال را تأييـد می کنيـم و همچنين با ارائه 

خدمـات پـس از فـروش مناسـب و تأميـن قطعات 
يدکی تا سال ها در کنار مشتريانمان خواهيم بود.

کمی درخصوص سرورهای UCS سیسکو توضیح  �
دهید.

سيسکو در مجموعه محصوالت خود سرور را به عنوان يک نياز بازار شناسايی کرد 
و سپس تصميم گرفت )UCS ) Unified Computing System Cisco را 
روانـه بـازار کند. اگر بخواهيم درخصوص ويژگی های سـرورهای UCS صحبت 
 UCS Manager کنيم، می توان به مديريت يکپارچه آن اشاره کرد که توسط

صورت می گيرد که خود مقوله جدا و طوالنی دارد و در اين مقوله نمی گنجد.
آیا می توانیم سرورهای HP و UCS سیسکو را با یکدیگر مقایسه  �

کنیم ؟
بعد از اين که شـرکت سيسـکو تصميم گرفت سـرور به بازار عرضه کند؛ UCS را با 
مدل هـای مختلـف به بازار معرفی کرد. اين مدل ها با توجه به نيازهای مشـتريان 
کارکردهای متفاوتی با يکديگر دارند که می توان به سری C، B، M و چند دسته 
ديگر اشـاره کرد. اگر ما مبنای مقايسـه را بر روی سـرورهای HP Proliant و 
UCS سـری C قـرار دهيـم، هردو از يـک پلتفرم، CPU و رم اسـتفاده می کنند و 
 UCS Manager تفاوت زيادی با يکديگر ندارند که البته سيسـکو با اسـتفاده از
و Fabric interconnect از تجهيـزات کمتـر و مديريت بهتر جهت ارتباطات 

بهره می برد.
سـری B يـا همان Blade سـرورهای سيسـکو اسـت کـه جـزو پرفروش ترين و 
مهم ترين محصوالت شرکت سيسکو در بازار قلمداد می شود. سری C که کارکرد 
آن بسـيار نزديک به Proliant HP قلمداد می شـود، از ديگر محصوالت سيسکو 

است. 
امـا در حـال حاضـر سيسـکو با سـری های M5 در بـازار فعاليت می کنـد که اين 
سری نيز شباهت بسيار زيادی با سری HP G10 دارد. البته سيسکو سعی کرده 
 HP تنوع کااليی خود را پايين آورده و در چند مدل محدود سـرور عرضه کند اما
محصوالت گسترده ای دارد. باز تاکيد می کنم؛ ويژگی اصلی محصوالت سيسکو 

نسـبت بـه HP، اصالـت کاال و تقلبـی نبـودن محصوالت اسـت. در غير اين 
صورت ويژگی منحصر به فرد ديگری نسبت به هم ندارند. 

پرفروش ترین سرورHP چیست؟  �
 Proliant می توان به سری HP از پرفروش ترين سرورهای

و مدل DL380 در تمام نسل ها اشاره کرد. سيسکو هم از نظر 
فنـی معـادل ايـن مدل، محصـول UCS C240  را به بازار عرضه 

کرده اسـت. جالب اسـت بدانيد اين دو شـرکت برای ارائه اين دو محصول، از يک 
CPU اسـتفاده کرده انـد. سيسـکو به خاطـر اين که بتواند کمی نسـبت به رقيب 
خـود بهتـر عمـل کند، نرم افـزار و سـخت افزاری به عنـوان UCS Manager  و 
 UCS را در ديتاسنتر خود قرار داده است. در حقيقت Fabric interconnect
Manager چيزی شبيه HP Oneview  است. نرم افزار HP Oneview نيز 
می تواند بعد از نصب، تمام تجهيزات HP اعم از سرور و Storage مديريت کند. 
UCS Manager اين محيط را با استفاده از سخت افزار ايجاد کرده است. آن ها 

نيز می توانند سوئيچ ها، روتر و استورج ها را مديريت کنند. 
آیا سیسکو می تواند در آینده سهم قابل مالحظه ای از بازار دنیا  �

را کسب کند؟ 
همانطور که گفته شـد، تفاوت آنچنانی ميان اين دو برند وجود ندارد و تنها نکته 
حائز اهميت سيسکو اصالت کاالست. سيسکو اگر بتواند با همين روند پيش رود، 
می توانـد بـه سـادگی سـهم اول بازار دنيا را به خود اختصـاص دهد. اگر به آمار دو 
سـال گذشـته توجه کنيم، متوجه می شـويم که شرکت سيسـکو در سال ۲016 
توانسـته بـود در بحـث فروش سـروردر جايگاه چهارم قرار بگيـرد که اين جايگاه 
در پايـان سـال ۲018 بـه رتبـه دوم ترقی پيدا کرد. ما نيز در داخل کشـور سـعی 
می کنيم با پشتيبانی مناسب از محصوالت سيسکو، سهم بيشتری در بازار سرور 

کشور در اختيار بگيريم. 

گفت وگو
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سفر به سبك فناوري
g هتل یار  

»هتل يـار« يـک اپليکيشـن اندرويـدي اسـت کـه 
خدمات وبسـايت هتل يـار را ارائـه مي دهد. هتل يار 
از قديمي ترين هـاي ايـن حوزه اسـت و سـالها پيش 
اوليـن سيسـتم رزرو آنالين هتـل در ايران را معرفي 
کـرده اسـت. اپليکيشـن هتل يار عالوه بـر اطالعات 
جامع و ليسـت بزرگي که از هتل هاي مختلف ايران 
ارائه مي دهد، رابط کاربري بسيار خوبي دارد و کار با 
آن بسـيار راحت اسـت. با ورود اطالعاتي مانند شهر، 
تاريـخ و مـدت زمـان اقامت، به ليسـت هتل هاي هر 
شـهر هدايت مي شـويد و مي توانيد عکس، اطالعات 
هتل، امکانات و مهم تر از همه نظرات ساير مسافران 
را بخوانيـد. هتل يـار همچنين فاصلـه هتل تا اماکن 
مهم هر شـهر را نشان مي دهد. گرافيک اپليکيشن و 

ظاهر آن قابل قبول و بسيار ساده است.
  بـا توجـه به اينکه همـه اطالعات فقط در صورتي که 
به شـبکه اينترنت وصل باشيد، قابل دسترس است، 
حجـم برنامه هم زياد نيسـت. رويهم رفته هتل يار با 
داشـتن پايـگاه اطالعات قوي، جزو اپليکيشـن هاي 
قـوي در اين بخش به حسـاب مي آيـد. اميدواريم به 

زودي نسخه iOS اين اپليکيشن نيز عرضه شود.

g اسنپ تریپ  
نـام قبلي اين اپليکيشـن »پين تا پين« اسـت که به 
تازگي به خانواده اسنپ پيوسته است. »اسنپ تريپ« 
اپليکيشـن کاربردي رزرو آنالين هتل در ايران است 
که عليرغم فعاليت سه ساله اش، پوشش دهي خوبي 

دارد و تـا امـروز بـا بيـش از 800 هتل فعـال در 150 
شـهر ايـران، قرارداد بسـته اسـت. اين اپليکيشـن، 
اطالعات شـفاف و کاملي را در مورد تمامي هتل ها و 
مراکـز اقامتي در قالـب عکس، فيلم و متن ارائه داده 

و تصميم گيري را براي شما راحت تر خواهد کرد. 
نکته بسيار مهم در مورد اين اپليکيشن، امکان رزرو 
خوابگاه ها و پانسيون ها و همچنين خانه هاي قديمي 
آمـاده پذيـرش مسـافر اسـت. در نتيجه شـما چه به 
دنبـال يـک ويالي لوکس باشـيد و يا دانشـجويي به 
دنبال يک خوابگاه ارزان، مي توانيد از اين اپليکيشن 
اسـتفاده کنيد. اسـنپ تريپ رابط کاربري مناسـبي 
دارد، گرافيـک آن جـذاب اسـت و کار کـردن بـا آن 
ساده. به طوري که مي توانيد اطالعات مورد نظر خود 
را بر اساس شهر، تاريخ سفر )رفت  و برگشت( و تعداد 

همراهان، وارد کنيد و يکي از گزينه هاي معرفي شده 
را انتخاب کنيد. 

از جمله موارد حائز اهميت ديگر در اين اپليکيشـن 
امکان مرتب سـازي گزينه هـا، فيلتر کردن و نمايش 

ويژه بخش تخفيف هاست.
 ايـن اپليکيشـن در حـال حاضـر هـم داراي نسـخه 

اندرويدي و همiOS است.

g لذت سفر  
 اپليکيشـن اندرويدي »لذت سـفر« يـک راهنماي 
گردشگري بسـيار مناسب براي مسافران به حساب 
مي آيـد. اين اپليکيشـن مجموعه بسـيار متنوعي از 
هتل ها و قيمت هاي آنها، اطالعات شهرها، جاذبه هاي 

گردشگري و همچنين موقعيت جغرافيايي تمام آنها 
را بـه کاربران نشـان مي دهد. مهم تـر از همه، امکان 
مشـاهده نظرات کاربران و مقايسـه هتل ها را داريد 

که بخش کاربرپسندي خواهد بود.
از لحاظ رابط کاربري، اين اپليکيشـن به طور مدرن 
و قابـل قبولـي طراحي شـده اسـت ولي مشـکالتي 
چون عدم هماهنگي رنگ ها، مناسب نبودن فونت و 
همچنيـن آيکون هاي نامناسـب، تا حدي از کيفيت 

آن مي کاهد.
لـذت سـفر از 5 قسـمت اصلـي هتل هـا، شـهرها، 
مسـيرياب، جاذبه هـاي گردشـگري و پرداخـت و 
پيگيري تشـکيل شـده است که با انتخاب هر يک، با 
قالبي نسبتاً متفاوت با صفحه اصلي روبه رو مي شويم 
که امتياز بهتري از جهت گرافيک و ظاهر اپليکيشن 
مي تـوان بـه آن داد. لـذت سـفر تـا بـه حـال بيش از 
10هزار بار از کافه بازار دانلود شـده و کاربران زيادي 
از کار کردن با آن راضي هسـتند. گفتني اسـت اين 

اپليکيشن بيش از ۲50 هتل را پوشش مي دهد.

g مهمون خونه  
يادداشـت  ايـن  اقامتـي  اپليکيشـن  آخريـن 
»مهمون خونه« يک اپليکيشـن اندرويدي اسـت که 
مدت زيادي از انتشار آن نگذشته است. اين اپليکيشن 
با انتخاب نام مناسبش، به کاربران اين نويد را مي دهد 
کـه قـرار اسـت تمامي مراکز اقامتي را پوشـش دهد؛ 
از خانه هـاي روسـتايي گرفته تا هتـل آپارتمان هاي 
مدرن. براي مثال با انتخاب شهر موردنظر، فهرستي 
از مراکز موجود نمايش داده مي شود. در اين فهرست 
مي توانيد تصويري از ويالها يا آپارتمان ها را به همراه 
آدرس کوتاه، متراژ، امتياز کاربران و هزينه هر شـب 

اقامت براي هرکدام را مشاهده کنيد.
 بـراي اينکـه در انتخـاب محـل اقامت خود درسـت 
تصميم بگيريد، نياز به مشـخصات بيشـتري درباره 
آن مـکان داريـد. مهمون خونـه جزئيات بيشـتر هم 
نمايـش مي دهـد؛ اين جزئيات شـامل ظرفيت، نوع 
کاربري، تعداد اتاق ها، امکانات رفاهي، آدرس کامل 

و توضيحات تکميلي است. 
در مورد رابط کاربري و سهولت استفاده از اپليکيشن 
هم نظرمان مثبت اسـت و بـا در نظر نگرفتن نواقص 
جزئي، آن را قابل قبول اعالم مي کنيم. در حال حاضر 
پايگاه داده هاي مهمون خونه، پوشـش کاملي ندارد 
ولـي پوشـش خانه هاي کوهسـتاني، ييالقـي و... از 

مزاياي دوست داشتني اين اپليکيشن جوان است.
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مریم دهکانی کمتر از چند روز ديگر نوروز 
از راه مي رسـد و وقـت آن 
رسـيده تا مدت کوتاهي هم که شـده کار را تعطيل کنيم 

و کمي به خودمان برسيم.
در بخـش اول ايـن يادداشـت، با توجه به نزديک شـدن 
تعطيـالت عيـد به سـراغ بخشـي از بـازار رفته ايم که در 
اين مدت رونق بسـياري پيدا مي کند؛ سـفر! قطعاً همه 
مـا اهميت سـفر را مي دانيم و شـلوغي ايـن روزها گاهي 
آنقدر به سـفر نيازمندمـان مي کند که ترجيح مي دهيم 
حتـي از انـدک تعطيلي ها هم اسـتفاده کنيـم و کوله بار 
سـفر ببنديم. اقامت بخش اساسـي هر سـفر اسـت و هر 
کسي با هر توان مالي، بايد بتواند در کمترين زمان براي 
سـفرش برنامه بريـزد و اقامتگاه مناسـبش را رزرو کند. 
همـه ما دوسـت داريم جايـي را انتخاب کنيم که آرامش 
خوبي داشـته، نظافت آن مهر تاييد خورده باشد، قيمت 

مناسبي داشته باشد و...
 طـي سـال هاي اخيـر و افزايـش توليد محتـوا در فضاي 
آناليـن، يکـي از راه هـاي افزايش آگاهـي در مورد مراکز 
اقامتي، جسـت وجوي نام هتل ها و رصد نظرات کاربران 
بـوده کـه بـا توجـه بـه عـدم اطالعـات در مـورد تمامي 
هتل ها، مقايسـه کاملي صورت نمي گرفت اما اين روزها 
اپليکيشـن ها کار را راحت تر کرده اند و شـما مي توانيد با 
صرف زمان کمي، برنامه ريزي سـفرتان را انجام دهيد و 
از بين گزينه هاي متعدد، بهترين حالت را انتخاب کنيد. 
در نظر داشـته باشـيم برنامه ريزي سـفر با اپليکيشن ها 
سالهاسـت در کشـورهاي ديگر به راحتي انجام مي شود 
و مسـافران با چند کليک عالوه بر انتخاب وسـايل نقليه، 
مراکز اقامتي شان را انتخاب مي کنند. اين نوع برنامه ريزي 
رفته رفته در کشورمان مورد استقبال قرار گرفته و آينده 
بسيار روشني دارد. عالوه بر اقامت، رفت و آمد نيز موضوع 
بسيار پراهميتي است و به عبارتي پيش نياز سفر است و 
اگر شما به مقصد نرسيد اساساً اقامتي در کار نخواهد بود. 
با اين مقدمه بايد به اطالعتان برسانيم در اين يادداشت 
اپليکيشـن هاي رزرو بليـت، رزرو مراکـز اقامتي و سـاير 
اپليکيشن هايي که در دوران تعطيالت و سفر به کارتان 

مي آيد را مورد بررسي قرار داده ايم:
سپهر 360: اين اپليکيشن به عنوان يک سرويس واسط 
ميان مردم و آژانس هاي هواپيمايي کشور عمل مي کند.  
بـه اين صـورت که تمام پروازهاي سيسـتمي و چارتري 
را پوشـش داده اسـت و به شـما کمک مي کند تا بتوانيد 
ارزان تريـن و بهتريـن بليت هواپيما را پيدا کنيد. فرآيند 

جستجوي بليت در سپهر زمان کمي مي برد. کافي است 
در صفحه اول سـپهر سـه فيلد خالي را پر کنيد: از کجا؟ 
بـه کجـا؟ و چـه تاريخي؟ بـا وارد کردن اين سـه گزينه، 
نتايـج زير همراه با اطالعات کامل به نمايش درمي آيند: 
قيمت بليت هر پرواز، تاريخ سفر، مدت زمان سفر، ميزان 
توقف بين مسير )براي پروازهاي خارجي(، مدل هواپيما، 

شماره پرواز و آژانس هواپيمايي مربوطه. 
جسـت وجوي شهرها به طور دستي انجام مي گيرد ولي 
از آنجا که پروازهايي مثل تهران-مشهد يا تهران-کيش 
مسـافرين بيشـتري دارند، باالتر از ساير پروازها نمايش 

داده مي شود که پيدا کردن آنها زمان زيادي  نگيرد. 
اين اپليکيشـن براي هر دو نسـخه اندرويـد و iOS تهيه 

شده است.
مستر بلیت: اپليکيشن ِمسـتر بليت ارائه دهنده  بليت 
هواپيما، قطار و اتوبوس اسـت. در ِمسـتر بليت عالوه بر 
جسـت وجوي ليسـت پروازهـاي چارتري و سيسـتمي 
داخلـي، مي توانيـد ارزان ترين قيمت ها را نيز پيدا کنيد. 
اين اپليکيشن امکان مقايسه  قيمت بليت، ساعت حرکت 
و نـوع قطـار را نيـز به شـما مي دهـد تا بهتريـن گزينه را 
انتخاب کنيد. همچنين با استفاده از اين برنامه مي توانيد 
بليت هاي اتوبوس را به صورت اينترنتي از شـرکت هاي 
طـرف قـرارداد خريـداري کنيد و ديگر نيـازي به تماس 
تلفني يا خريد بليت به صورت حضوري نداشـته باشيد، 
ايـن از ويژگي هايـي اسـت کـه کمتر اپليکيشـني دارد. 
قابليت انتخاب زمان حرکت، شـرکت مسـافربري، مدل 
اتوبوس و حتي انتخاب صندلي نيز در مستر بليت فراهم 

است.
اپليکيشـن ِمسـتر بليت براي اندرويد و iOS تهيه شده 

است.

g نقاط قوت 
  دسترسي آسان به بليت هواپيما، قطار و اتوبوس

iOS طراحي اپليکيشن براي 
 امکان مقايسه  قيمت بليت، ساعت حرکت و نوع

g نقاط ضعف 
 دارا نبودن پروازهاي خارجي

علي بابا: يکي از اپليکيشن هاي کاربردي و پرطرفدار در 
زمينـه خريد بليـت هواپيما، قطار و حتي رزرو هتل هاي 
داخلي است که انجام اين امور را به آساني ميسر مي کند.  
البتـه پرطرفدارترين و پرکاربردترين بخش اپليکيشـن 

علي بابـا مربـوط بـه بخـش خريـد بليت هواپيماسـت و 
کاربـران پـس از ورود بـه برنامـه، بـا اين قسـمت روبه رو 
مي شـوند. کاربر به منظور خريد بليت هواپيما ابتدا بايد 
وارد حسـاب کاربري خود شـده، يک طرفه و يا دوطرفه 
بودن بليت خود را انتخاب و سپس با انتخاب شهر مبدأ، 
شـهر مقصـد و تاريـخ پروازهاي خود، ليسـت پروازهاي 
موجـود و منطبـق بـا درخواسـت خود را مشـاهده کند. 
خريـد بليـت قطار هـم به همين روش صـورت مي گيرد 
و پس از انتخاب شـهر مبدأ، مقصد، تاريخ حرکت، نوع و 
تعداد مسافر و يا دربستي بودن و يا نبودن کوپه، مي توان 
نسـبت به خريد بليت اقدام کـرد. قابليت رزرو هتل هاي 
داخلي هم يکي از قابليت هاي جديد اين برنامه است که 
به تازگي به آن افزوده شده است. کاربران براي رزرو هتل، 
ابتدا بايد هتل و يا شـهر مقصد خود را انتخاب و سـپس 

با تعيين تاريخ ورود و خروج، نسبت به رزرو اقدام کند.

g :نقاط قوت 
 امکان خريد آنالين بليت هواپيما و قطار

 امکان فيلتر کردن نتايج جستجو
 امکان به اشتراک گذاري اطالعات پرواز

 امکان استرداد بليت
 خريد بليت پروازهاي خارجي

 تخفيف ويژه مخصوص خانواده شهدا و جانبازان

g :نقاط ضعف 
 اين اپليکيشـن تقريباً نقطه ضعف قابل مالحظه اي 

ندارد
سفرسـتان: احتمـاالً ايـن روزهـا شـهروندان تهراني 
تبليغـات ايـن اپليکيشـن را در سـطح شـهر ديده انـد. 
اپليکيشـن سفرسـتان امـکان دسترسـي بـه تمامـي 
ايرالين هـاي داخلـي )سيسـتمي و چارتـر( و همچنين 
تمامـي ايرالين هـاي خارجي را فراهم کرده و قرار اسـت 
بـه زودي امـکان دسترسـي به رزرو هتل هـاي داخلي و 

خارجي و خدمات بيمه سفر را نيز اضافه کند. 
در مـورد تجربه کاربري بايد بگوييم سفرسـتان از ظاهر 
کاربرپسـند و چشـم نوازي برخـوردار اسـت. اگـر قصـد 
داريد در بين پروازهاي داخلي يا خارجي به جسـت وجو 
بپردازيـد، بايـد از گزينه هايـي بـا همين عناويـن که در 
صفحـه اصلـي برنامـه قـرار دارنـد، اسـتفاده کنيـد. در 
صفحـه اي کـه بـراي جسـت وجو طراحـي شـده، بايـد 
مشـخصات بليت مورد نظر خود شـامل نام شـهر مبدأ و 

معرفي بهترين اپلیكیشن هاي مسافرتي

 سفر برویدبا موبایل امسال
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مقصد، تاريخ رفت، تاريخ برگشت و توقف در حين پرواز 
را وارد کرده و سـپس روي گزينه جسـتجو کليک کنيد. 
بـا انجام اين کار، فهرسـتي از همـه پروازهاي مربوطه به 
همـراه اطالعاتـي از هر بليت مانند شـرکت هواپيمايي، 
قيمت، ساعت پرواز و... نمايش داده مي شود.  سفرستان 
بـراي کاربران خود امکانـات جانبي مفيدي را نيز فراهم 
کرده تا هنگام سـفر از آنها اسـتفاده کنند. واژه نامه سفر، 
تبديـل نـرخ ارز، رتبه بنـدي شـرکت هاي هواپيمايي و 
دعاي سفر، از قابليت هاي جالبي هستند که مي توانيد با 
مراجعه به منوي کشويي برنامه، به آنها دست پيدا کنيد.

ايـن اپليکيشـن براي هـر دو پلتفرم اندرويـد و iOS در 
دسترس است.

g نقاط قوت 
 رابط کاربري استاندارد

 نمايش ليست کامل پروازهاي داخلي و خارجي
 امکان پرداخت به روش نقدي و اعتباري

 ثبت و مديريت ليست همسفران
 امکان استرداد بليت

 واژه نامه تخصصي سفر
 امکان تبديل ارز

 پوشش کامل پروازهاي داخلي و خارجي
 امکانات جانبي مفيد

g نقاط ضعف 
  اين اپليکيشـن تقريباً نقطه ضعف قابل مالحظه اي 

ندارد
اپلیکیشني براي بررسي وضعیت جاده هاي کشور

يکي از الزاماتي که قبل از هر سـفري وجود دارد، آگاهي 
از وضعيت جاده هاست.

141: احتماالً اکثر شما با سامانه تلفني 1۴1 آشنا هستيد. 
حاال اپليکيشـن 1۴1 قرار اسـت به شـما کمک کند. از 
قابليت هاي اين اپليکيشـن امـکان نمايش دوربين هاي 
نظارتي بر سطح نقشه و آخرين تصاوير لحظه اي متناظر 
بـا هر دوربين، نمايـش گرافيکي وضعيت ترافيکي راه ها 
در استان هاي کشور با مشخص کردن ميزان تراکم عبور 
و مرور در گذرگاه هاي اصلي شهر و نيز امکان رسم مسير 
روي نقشـه پس از انتخاب مبدأ و مقصد سـفر و نمايش 
دوربين هـاي نظارتـي طي مسـير مربوطه اسـت. ضمن 
اينکه با اين برنامه کاربردي امکان نمايش چکيده اخبار 
لحظه اي روز و آرشيو اخبار سازمان راهداري حمل ونقل 

کشور و اطالعيه هاي مرتبط را نيز داريد.

g :نقاط قوت 
 ارائـه اطالعـات جامـع پيرامـون وضعيـت جاده هـا، 

ترافيک ها و آب وهوا
 امکان مشاهده دوربين هاي نظارتي در قالب نقشه

 امکان مشاهده موقعيت پمپ بنزين ها و مجتمع هاي 
تفريحي در قالب نقشه

 مشاهده اخبار مربوط به جاده ها در قالب تصوير
 امکان مسيريابي جاده ها

 ارائه ليستي از شماره تماس هاي ضروري
 امکان تنظيم اعالن

g :نقاط ضعف
 عـدم امـکان اشـتراک گذاري موقعيت هـا از طريـق 

شبکه هاي اجتماعي
 عدم نمايش نقشه گرافيکي ترافيک ساير شهرها

g  اپلیکیشن راهنماي مقاصد
گردشگري

ایران پلنر: اپليکيشن ايران پلنر يک راهنماي تمام عيار 
براي مسـافرت هاي داخلي محسـوب مي شود. با کمک 
ايـن اپليکيشـن مي توانيـد برنامه سـفر خود را در شـهر 
موردنظرتان طراحي کنيد. اين برنامه شامل تاريخ شروع 
سـفر، رزرو اقامتـگاه تا مشـاهده تک تک جزئيات شـهر 
موردنظر اسـت.  ايران پلنر شـهرهاي تفريحي ورزشـي، 
تاريخـي، فرهنگـي و طبيعـي را تفکيـک کرده اسـت و 
شـما مي توانيد به هرکدام که تمايل بيشـتري داشـتيد، 
سـفر کنيد. اين اپليکيشـن براي هر روز سفر چند جاذبه 
ديدني پيشنهاد مي کند و زمان بازديد و برنامه کامل آن 
را در اختيار شما قرار مي دهد. هم چنين رويدادهايي که 
در شـهرهاي مختلف روي مي دهند اعم از نمايشـگاه ها، 
نشسـت ها و برنامه هاي فرهنگي در اين برنامه به اطالع 

شما خواهد رسيد. 

g  اپلیکیشني براي خاطر جمع شدن؛ 
چمدان را ببندیم

چمدان: احتماالً شـما هم اين تجربه را داريد که هنگام 
مسـافرت وسـايلي را فراموش کرده ايد؛ وسـايلي که گاه 
آنقدر ضروري اسـت که در طي سـفر مجبور مي شـويد 
مجـدداً آنهـا را خريداري کنيـد و گاه خيلي هم ضروري 
نيست اما اگر فراموش نمي کرديد آن را برداريد، سفرتان 

لطف و کيفيت بيشتري داشت. 
اپليکيشـن اندرويـدي چمدان اين مشـکل را حل کرده 
اسـت. اين اپليکيشـن به شما کمک مي کند تا ليستي از 
وسـايلي که قرار اسـت همراه خود در سفر داشته باشيد، 
بسـازيد و همزمـان با جمع آوري، تيک آنهـا را هم بزنيد 
تـا مطمئن باشـيد چيـزي را جا نخواهيد گذاشـت. اين 
برنامـه کاربـردي به شـما اين امـکان را مي دهد تا قبل از 
رفتـن به سـفر، همه لـوازم موردنياز خـود را جمع آوري 
کـرده و آنهـا را تک تـک از روي چک ليسـت خـط بزنيد. 
از جملـه قابليت هاي کليدي چمـدان، مي توان به ايجاد 
ليسـت خودکار با توجه به نوع سـفر، مشخصات فردي و 
همراهان، امکان ويرايش ليسـت و ايجاد ليسـت دلخواه 

و يادآوري آيتم هاي دلخواه و تقويم شمسي اشاره کرد.

g نقاط قوت 
 رابط کاربري ساده و روان

 ايجاد ليست خودکار براساس نوع سفر و مشخصات 
فردي

 امکان ايجاد ليست دلخواه و ويرايش آن
 قابليت تنظيم يادآور براي آيتم هاي دلخواه

 امکان افزودن آيتمي به ليست موجود
 وجود تاريخ شمسي 

g نقاط ضعف  
iOS نداشتن نسخه   

فناوری +
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به نظر می رسد که فيس بوک درصدد است تا با خريداری 
استارت آپ های مربوطه به طور رسمی ورود خود را به 
صنعت فنـاوری بالک چين اعالم کند. بالک چين که 
يکی از جديدترين فناوری های مدرن و نوين در جهان 
امـروز به شـمار مـی رود، مورد اسـتقبال بی نظيری از 
سوی دولت های مختلف و شرکت های تکنولوژی قرار 
گرفته است و در صنايع و حوزه های مختلفی همچون 
بانکداری و شـهرهای هوشـمند به کار می رود.حاال به 
block�تازگی گزارش های منتشر شده در وب سايت 

onomi حاکی از آن است که فيس بوک به عنوان يکی 

از بزرگترين غول های تکنولوژی و شـرکت های فعال 
در حوزه فناوری تصميم گرفته اسـت که با خريداری 
سـهام اسـتارت آپ های مربوط به حـوزه بالک چين، 
ورود خـود را بـه اين صنعت اعالم کرده و بدين ترتيب 
بلندپروازی های خود را در عصر ديجيتال به رخ سـاير 

رقبای قدرتمند خود بکشاند.
برخی از اين شرکت هايی که فيس بوک قصد خريداری 
و تصاحب آنها را دارد، می توان به شرکت های الگورند، 
بيسيسـو کی بيس اشـاره کرد، البته الزم به ذکر است 
کـه هنـوز مذاکـرات ميـان فيس بوک و شـرکت های 

مذکـور بـه نتايج مثبتی نرسـيده و معلوم نيسـت که 
اين غول تکنولوژی بتواند در تصاحب اسـتارتاپ های 
مبتنـی بر بالک چين موفق شـود يا خيـر. اما به گفته 
برخی از تحليلگران چيزی که واضح اسـت، آن اسـت 
که فيس بوک به منظور جبران رسوايی های امنيتی و 
اطالعاتی خود در طول يک سال گذشته درصدد است 
تا با روی آوردن به سـمت و سـوی فناوری های نوين و 
جديد، نظر و توجه کاربران و حتی منتقدانش را به خود 
جلـب کنـد و بدين ترتيب از رسـوايی نـام و آوازه خود 

جلوگيری کند.

بالک چین؛ برگ برنده بعدی فیس بوک

دانشگاه علوم کاربردي Lucerne، براي چهارمين 
بار به بررسي عميق بازار مالي سوئيس پرداخته است. 
بر پايه اين گزارش کشـور سـوئيس در سـال ۲017 
فقـط ۲۲0 شـرکت در حـوزه فيـن تيک داشـت اين 
آمار در سـال ۲018 به حدود 356 شـرکت رسـيده 
که  اين آمار نشان از رشد 6۲ درصدی در سال ۲018 
داشته است. بر پايه اين گزارش شهرهاي زوريخ و ژنو 
به ترتيب در جايگاه دوم و سـوم بهترين شـهرها براي 

فناوري هاي Fintech قرار دارند.
طبق اعالم اين گزارش، کشـور سـوئيس در مقايسه 
با ۲۲0 شـرکت Fintech در سال گذشته، در سال 

۲018 در حدود 356 شرکت Fintech دارد.
بـه طـور دقيق تر، از کل 356 شـرکت، 1۲۲ شـرکت 

در بخـش فناوري DLT، تعداد 56 مورد در مديريت 
سرمايه گذاري، 56 مورد در سيستم هاي بانکي، ۴۲ 

شـرکت در سـپرده ها و وام ها، 36 مورد در پرداخت و 
3۴ شرکت در تجزيه و تحليل حضور دارند.

سوئیس پیشتاز در عرصه Fintech  در سال 2018

بـه تازگی محققان و پژوهشـگران امنيتـی دريافته 
و اعـالم کرده انـد که کدهای مخربی در تراشـه های 
مربـوط بـه مودم های وای فای وجـود دارد که امکان 
دسترسی هکرها به اطالعات رد و بدل شده کاربران 

را می دهد.
مدت هاسـت که محققان بسـياری از امنيت ضعيف 
پروتکل هـای مودم هـای اينترنت بی سـيم وای فای 
می گوينـد و همـواره بـه کاربـران وای فـای هشـدار 
می دهنـد که به امنيت سـايبری در مودم های خانه 
يـا محل کارشـان اطمينـان نکنند. با توجـه به آنکه 
ايـن روزهـا امنيـت سـايبری و حفاظـت از حريـم 
خصوصـی و اطالعـات شـخصی کاربـران از اهميت 
خاصی برخوردار شـده است، کاربران بايد به مسئله 
امنيـت مودم های اينترنت وای فای توجه بيشـتری 

نشـان داده و از راهکارهـای مختلفـی بـرای افزايش 
ضريـب ايمنـی و حفاظـت از حريـم خصوصی خود 

بهره گيری کنند.
تازه ترين اخبار و گزارش های منتشـر شده حاکی از 
آن است که تراشه های موجود در دستگاه های مجهز 
بـه درگاه اتصـال وای فـای)WiFi( دارای کدهـای 
مخـرب و آلـوده ای اسـت که بـدون نياز بـه تعامل با 
کاربر و بدون داشتن دسترسی مجاز بر روی دستگاه 
الکترونيکـی موردنظـر، هکرها و مجرمان سـايبری 
قـادر خواهنـد بـود، آنهـا را اجرا کرده و بـه اطالعات 

شخصی کاربران موردنظر خود دسترسی يابند.
پيش تر نيز کارشناسـان و تحليلگران فعال در حوزه 
امنيت سـايبری خاطرنشـان کرده بودند که امنيت 
)WiFi (شـبکه اينترنت وايرلس و بی سيم وای فای

تحـت تأثيـر تالش هکرها و مجرمان سـايبری برای 
نفـوذ به حريم خصوصـی کاربران متصل به اينترنت 
وای فـای، چنـدان امنيت بااليی نداشـته و آنها قادر 
خواهنـد بـود بـه تبلـت، گوشـی های هوشـمند و 
لپ تاپ های مجهز به اينترنت وايرلس وای فای نفوذ 

يافته و داده های موردنظر خود را به سرقت ببرند.

وای فای؛ متهم رديف اول در هک کاربران

فناوری پالس
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ايراني ها روزانه 1 ساعت و 4 دقیقه در شبكه هاي اجتماعي حضور دارند

ايرانـي هـا روزانـه يکسـاعت و چهار دقيقه از شـبکه 
هاي اجتماعي اسـتفاده مي کنند که 9۴ درصد آنها 

ازاعضاي فعال در تلگرام محسوب مي شوند. 
بر اسـاس ايـن گزارش؛ آماري که اخيـراً مرکز آمار از 
وضعيت فرهنگي، رفتاري خانوارهاي ايراني در سال 
1396 منتشـرکرده،  نشـان مي دهـد کـه ۴7 درصد 
از افراد 15سـال به باالدر شـبکه هاي اجتماعي عضو 
بوده انـد و 53 درصـد نيـز در اين شـبکه ها عضويتي 

ندارند.
ايـن در حالي اسـت که 9۴.5 درصـد از تلگرام، ۴3.1 
اينسـتاگرام، ۲۴.3 واتس آپ و15.۴ درصد در سـاير 

شبکه ها فعال هستند.
 موسیقي پاپ اولویت ایراني ها

بـر پايـه اين گزارش 68 درصد از افراد باالي15 سـال 
موسـيقي گـوش مي کنند و 3۲ درصـد باقي مانده به 
موسـيقي عالقه نشـان نمي دهند. اين  آمار درحالي 
ارائـه مـي شـود که سـرانه هفتگـي گوش کـردن به 

موسيقي در کشور دو ساعت و ۲9 دقيقه است.
از ميان افرادي که موسيقي گوش مي کنند؛ موسيقي 
پـاپ ايرانـي با 71.1 درصد، سـنتي بـا ۴9.۲ درصد، 
محلـي ايرانـي با 36.8 درصد، رپ کالسـيک غربي با 
9.3 درصد و غير فارسي و ساير موسيقي هاي موجود 

با 8.9 درصد رتبه هاي بعدي را در اختيار دارند. 
در مـورد وضعيـت مطالعـه کتاب هـاي غيردرسـي 
در افـراد 15 سـاله و يا بيشـتر باسـواد کشـور آمارها 
نشـان مي دهـد کـه سـرانه ماهانـه مطالعـه در ايـن 
بخـش 7سـاعت و ۴1 دقيقـه اسـت، کـه در اين بين 
حدود 58درصد مطالعه کتاب غيردرسـي نداشـته و 

۴۲درصد مطالعه دارند.
موضوعـات مـورد مطالعـه ايـن افـراد نيز از ايـن قرار 
اسـت کـه 81.6 قرآن و کتب ادعيـه، 33 درصد رمان 
و داسـتان کوتـاه، ۲5.۲ دينـي، 15.9 روانشناسـي و 
تربيتي، 1۲.3 کتب شعر، 1۲ درصد اجتماعي، ۴۴.6 

درصد ساير کتب را مطالعه مي کنند.
سرانه 20 دقیقه اي ورزش

امـا سـرانه روزانـه ورزش در ايران ۲7 دقيقه اسـت و 
وضعيت ورزش کردن افراد 15 سـاله و بيشـتر نشان 
مي دهـد کـه 51 درصد اصـاًل ورزش نمي کنند و ۴9 

درصد هستند که ورزش انجام مي دهند.
رشـته هاي ورزشـي افرادي که ورزش مي کنند نيز از 
ايـن قرار اسـت کـه 6۲.۴ درصد نرمـش و پياده روي، 
15.1 فوتبـال، 1۴.8 آمادگـي جسـماني و ايروبيک، 
10.۴ واليبال، 9.6 پرورش اندام، 7.7 شنا، 3.6 درصد 
کوهنـوردي و 16.3 درصـد سـاير ورزش هـا را انجام 

مي دهند.

جيمـي ديمون، مديرعامل بانک جي پي مورگان، که 
خود از منتقدين علني بيت کوين محسـوب مي شـد، 
از  ارز مجـازي کـه با نام  »جي پي ام کوين« رونمايي 
کرد. جي پي ام کوين نخسـتين ارز معتبر مجازي در 
آمريکا اسـت که توسط يک بانک پشتيباني مي شود. 
اين ارز که مبتني بر فناوري بالک چين است، به طور 
موفقيت آميزي توانسـته انتقال وجه از حساب بانکي 

به حساب مشتري را انجام دهد.
به گفته بانک جي پي مورگان، فعاًل امکان استفاده از 
اين ارز جديد براي مشـتريان وجود ندارد و قرار اسـت 
از اين فناوري در انتقال وجه درون شبکه اي اين بانک 

استفاده شود.
بـا ايـن حـال برخـي کارشناسـان معتقدنـد جي پي 
مـورگان نيـازي بـه ايجـاد ارز مجـازي مخصـوص 
خـود نداشـته اسـت. ديويد جـرارد، نويسـنده کتاب 
»بيـت کويـن، بـالک چيـن، اترتيـوم و قراردادهاي 
هوشـمندانه« گفت: جي پي مـورگان اصاًل نيازي به 
ارزهاي ديجيتالي نداشـت چرا که مي تواند امور خود 
را به مانند آن چه قباًل نيز انجام مي شد از طريق پايگاه 

داده خود انجام دهد. بانک جي پي مورگان در پاسـخ 
به منتقدان گفته است استفاده از فناوري بالک چين 
موجـب افزايش سـرعت نقل و انتقـاالت مالي خواهد 

شـد و ريسـک اشـتباهات در حساب مشـتريان را به 
حداقـل خواهـد رسـاند، ضمـن آن کـه هزينه هـاي 

عمليات بانکي نيز کاهش خواهد يافت.

رونمايي از نخستین ارز معتبر مجازي در آمريكا

فناوری پالس



28

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

3 شمــــاره 
 1397 اسفند

فناوری پالس

طبق آمار »پايگاه اطالعاتی اتحاديه دانشمندان عالقه مند به ماهواره«، آمريکا 
بـا 830 ماهـواره در رتبـه اول و چين و روسـيه بـا ۲80 و 1۴7 ماهواره به ترتيب 

در رتبه های دوم و سـوم بين کشـورهايی هسـتند که بيشـترين ماهواره را در 
فضا دارند. 

کشورهايی که بیشترين ماهواره را در فضا دارند

اپـل واچ بـه احتمال زيـاد تا سـال ۲0۲0 ميالدی به 
قابليـت رديابـی ميزان و کيفيت خواب مجهز خواهد 

شد.
بـا توجه به افزايـش روزافزون محبوبيت و اسـتقبال 
بی نظير کاربران و عالقمندان به محصوالت فناوری و 
گجت های هوشـمند همچون ساعت هوشمند، حاال 
بـه نظر می رسـد کـه اپل به عنـوان توسـعه دهنده و 
توليدکننده سـاعت های هوشـمند اپـل واچ، در نظر 
دارد تـا قابليـت جديدی را به سـاعت های هوشـمند 
خود موسوم به اپل واچ بيفزايد تا بدين ترتيب ميزان 

و کيفيـت خـواب کاربرانشـان را رديابـی کـرده و بـه 
آنهـا خدمات جديـدی را در زمينه پيگيری وضعيت 

سالمتی و ميزان و کيفيت خوابشان ارائه بدهد.
بر اسـاس گزارش وب سـايتthe verge، اپل واچ 

کـه يکـی از محبوب ترين سـاعت های هوشـمند در 
جهان به شـمار مـی رود، ميزبـان قابليت های جديد 
و منحصربفـردی اسـت کـه به کاربران ايـن امکان را 
می دهدکه  از وضعيت سـالمتی خود همچون تپش 
قلـب، فشـار خـون، ميـزان خوراکـی و کالری هـای 
دريافتـی و همچنين ميـزان ورزش و تعداد گام های 

برداشته شده خود باخبر شوند.
حـاال بـر اسـاس تازه تريـن اخبـار، اپـل بـه عنـوان 
توسعه دهنده ساعت های هوشمند اپل واچ قصد دارد 
قابليـت جديد رديابی وضعيـت و کيفيت خواب را به 
آن اضافه کند تا نظر و رضايت کاربران را به سـمت و 

سوی خود جلب کند.

خواب تان را با اپل واچ تنظیم کنید
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بـه نظـر می رسـد يکـی از بزرگ تريـن مشـتريان و 
خواسـتاران برقراری زودهنگام نسـل پنجم اينترنت 

در جهان، صنعت خودروسازی است.
 ،5G بـا توجـه به گسـترش روزافزون فناوری شـبکه
بسـياری از غول های تکنولوژی و شـرکت های فعال 
در حـوزه فناوری بـا همکاری اپراتورهـای مخابراتی 
در تالشـند تـا بـه توسـعه زيرسـاخت های مربوط به 
اين شـبکه و همچنين راه اندازی هرچه سـريع تر آن 
بپردازند و خدمات پرسـرعت نسـل پنجم اينترنت را 
بـه مشـترکان و کاربران خـود ارائه دهنـد.از آنجا که 
اخبار نسل جديد اينترنت 5G در گوشه و کنار جهان 
منتشـر شـده و کاربران بسـياری نيز در انتظار اجرای 

آن هستند، کشورهای زيادی با همکاری بزرگ ترين 
اپراتورهـای اينترنـت و غول های تکنولوژی در جهان 
درصدد برقراری اين نسل جديد از اينترنت برآمده اند.

حاال به نظر می رسـد که تعداد زيادی از خودروسازان 
برتـر در جهـان بـه دنبال بهره گيری از خدمات نسـل 
پنجم اينترنت بوده تا بتوانند سـرويس های هوشمند 
و اينترنتـی موجود در خودروهای جديد توليد شـده 
خـود را بـا اسـتفاده از آن به مشـتريان و کاربران خود 

ارائه دهند.
بر اسـاس گزارش رويترز، بسـياری از کارشناسـان و 
تحليلگـران فعـال در صنعت خودروسـازی به تازگی 
با انتشـار گزارشـی خاطرنشـان کرده اند کـه با توجه 

بـه افزايش روزافـزون محبوبيت و همچنين توسـعه 
زيرسـاخت های مربوط به فناوری شـبکه 5G انتظار 
مـی رود کـه شـرکت های خودروسـازی نخسـتين و 
بزرگ تريـن مشـتری و همچنيـن خواسـتار توسـعه 
و برقـراری زودهنـگام نسـل پنجم اينترنت به شـمار 
خواهنـد رفت.يکـی از جديدتريـن و بزرگ تريـن 
تکنولوژی هايی که به تازگی در صنعت خودروسازی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، هـوش مصنوعـی، 
يادگيری ماشـينی و همچنين شـبکه5G اسـت که 
در نسل های جديد خودروهای توليدی کارخانه های 
مختلـف در سراسـر جهان مورد اسـتفاده قرار گرفته 

است.

5G خودروسازان؛ بزرگ ترين مشتری شبكه

چطور دست فیس بوک را از اطالعات خود کوتاه کنیم؟
شايد شما نيز همچون ميليون ها کاربر فيس بوک در 
جهان نگران نفوذ و دسترسی فيس بوک به اطالعات 
شـخصی خود نظير موقعيت جغرافيايی تان باشـيد، 
ولـی نمی دانيـد که چگونـه می توان دسترسـی اين 
غول تکنولوژی به حريم خصوصی خود را قطع کنيد.

فيس بوک که در سال های اخير به عنوان بزرگترين 
پلتفرم شبکه اجتماعی در جهان شناخته می شد، در 
طول يک سال گذشته به شدت تحت تأثير فشارهای 
سياسـی و همچنين نگرانی های امنيتی قرار گرفته 
است.کارشناسـان به کاربـران توصيه کرده اند که به 
منظور در امان ماندن از دسترسـی و نفوذ فيس بوک 
به اطالعات و حريم شخصی خود، قادر خواهند بود با 
تغيير دادن تنظيمات اپليکيشن فيس بوک در گوشی 
خود، دسـتگاه خود را از گزندهای سايبری احتمالی 

مصـون بدارنـد و امنيت آن را بـه ميزان قابل توجهی 
باال ببرند.بر اساس گزارش وب سايت هکرنيوز، برای 
ايـن کار، کافيسـت کاربـران بـه قسـمت تنظيمات 
)Settings( اپليکيشـن فيس بوک مراجعه کرده 

و بـر روی گزينـه Settings & Privacy کليک 
کـرده و Privacy Shortcuts را انتخاب کنند. 
 Manage your در ايـن بخش، بايـد با انتخـاب
location settings وارد تنظيمـات مربـوط 
بـه موقعيت جغرافيايی گوشـی خود شـوند و گزينه 
Background Location را بـر روی گزينـه

OFF گذاشـته و آن را غيرفعال کنند.با انجام دادن 
ايـن اقدامات، کاربران فيس بوک به هنگام اسـتفاده 
از ايـن برنامـه و شـبکه اجتماعی، خيالشـان از عدم 
دسترسـی هرگونه شـخص ثالثی به حريم شخصی 
آنها نظير موقعيت جغرافيايی آسوده و راحت خواهد 
بود چراکه در اين صورت فيس بوک هيچ دسترسـی 
بـه تاريخچـه لوکيشـن و موقعيت هـای جغرافيايی 

قبلی و بعدی آنها نخواهد داشت.
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