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4 شمــــاره 
1398 خرداد 

ایده تاسیس شرکت آلیاسیس ارتباط  از کی و کجا شکل گرفته  �
و در این مسیر شرایط چگونه بوده است؟ 

شرکت آلیاسیس سال 88 به ثبت رسید، اما پیش از آن بنده به همراه تیمی که در 
حوزه فناوری اطالعات فعالیت داشتند در شرکت دیگری به نام ایلیاترونیکس کار 
می کردیم، آن زمان شرکت ایلیا ترونیکس سهامداری داشت که در خارج از کشور 
زندگـی می کـرد و بـه همین خاطـر مزیتهای رقابتی خوبـی در حوزه های مختلف  

NETWORK شرکت ما نسبت به رقبا برخوردار بود. 
آن زمان تازه سـرمایه گذاری برای توسـعه زیرساختهای فناوری اطاعات آغاز شده 
بـود و بـه اصطالح بحث داغ آن روزهای بازار ایران قلمداد می شـد؛ چون سـهامدار 

عمده شـرکت در آن مقطع در اروپا سـابقه فعالیت داشـت؛ شـرکت ما به سـرعت  
توانست در ایران مزیت رقابتی جدی نسبت به رقبای خود ایجاد کند.

بنـده هـم بـه همـراه تعـدادی از دوسـتانم با ایـن شـرکت در آن مقطـع همکاری 
می کردیم. پس از اینکه در سـال 84 مشـکل تحریم ها درکشـور آغاز شد، سهامدار 
اصلی شـرکت دیگر عالقه ای به همکاری نداشـت و متاسفانه ادامه فعالیت شرکت 

با اما و اگر روبرو شد.
 توقـف فعالیـت شـرکت در آن برهـه زمانی، برای ما قابل پیش بینـی نبود. ما برای 
پیشبرد اهداف شرکت می بایست متناسب با آن برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم 
مسیر را ادامه دهیم که در آن مقطع بسیار سخت و پیچیده بود  و می بایست با آنچه 

شاید همه ما بارها و بارها این جمله را شنیده باشیم که موفقیت آسان به دست نمی آید و حتی در برهه ای از زمان این موضوع را لمس کرده باشیم.  گاهی آسایش 
و آرامش در عمق و باطن سختی ها وجود دارد.

 برای اینکه بتوانیم در زندگی موفق باشــیم، باید یاد بگیریم که بعد از هر شکســت دوباره بلند شــویم و تالش خود را از ســر بگیریم. این حقیقت غیر قابل انکار 
اســت که شکســت طعم تلخی دارد و می تواند بســیار نا امید کننده و شکننده  باشد، اما مطمئنا هر بار زمین خوردن پایان دنیا نیست و زندگی می تواند همچنان 
ادامه داشــته باشــد. شاید وقتی این متن را می خوانید تصور کنید این صحبت ها بیشتر شبیه شعار به نظر برسد، اما واقعیت چیز دیگری را نمایان می کند. هرگاه 
که ناامیدی آدم را فرا می گیرد شــاید الزم باشــد به پای صحبت یک فرد موفق نشســت؛ مخصوصا فردی که پیش از این طعم تلخ شکســت را با تمام وجود حس 
کرده اما تسلیم نشده است. پس از صحبت با او اولین جمله ای که به ذهنتان می رسد شاید این جمه باشد»هیچ موفقیتی بدون سختی به دست نیامده است«. 

چند ماهی از همکاریم با شرکت آلیاسیس ارتباط که مجموعه ای موفق در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ICT  بود می گذشت؛ در این مدت که دستاوردها و 
محصوالت شــرکت را معرفی می کردم با مدیرعامل شــرکت کمتر برخورد داشتم. 24 فروردین ماه امسال سالگرد تاسیس شرکت آلیاسیس ارتباط بود . به همین 
بهانه مشتاق بودم که بدانم نفر اول مجموعه ای با این طراز اهمیت در بین اهالی فناوری اطالعات چه ویژگی های فردی و شغلی می بایست داشته باشد تا بتواند 
به این حد از موفقیت برســد. باالخره توانســتم زمانی را از دفتر مدیر عامل بگیرم و پای صحبت مدیر عامل  جوان مجموعه بنشــینم. البته این نشست بر خالف 
انتظارم پیش رفت و نه در قالب گفت وگوی رســمی بلکه به گپی دوســتانه تبدیل شــد . در این گپ و گفتگو، صحبت های زیادی رد و بدل شــد . به قول معروف از 
سیر تا پیاز شکل گیری آلیاسیس ارتباط صحبت به میان آمد تا نقش کارکنان و همکاران شرکت در پیشبرد اهداف عالی شرکت. در یکی از روزهای خوش آب و 
هوای اردیبهشتی نزدیکای ظهر بود که وارد کوچه مهاجر در خیابان سهروردی شدم. پس از انجام مقدمات و هماهنگی های الزم به طرف دفتر مدیرعامل رفتم.  
جوانی خوش رو که با وجود اینکه به نظر می رســید ســن و ســالی ندارد، اما گرد تجربه بر چهره و کالمش  مشخص بود که تجربیات ارزشمندی را با خود دارد. پس 
از احوالپرســی گرم متوجه شــدم که می توانم گفت و گو را خارج از فضای رســمی و در محیطی دوستانه پیش ببرم. در ادامه، گفت و گوی دو ساعته من با مهندس 

احسان مهاجر مدیر عامل شرکت آلیاسیس ارتباط آمده است، که پیشنهاد می کنم این مصاحبه جذاب را ازدست ندهید.

گفت وگوی ویژه

�� ��ش و ����� ۱۰����
�� ����� �� ��م ���� د ا�
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که تا آن زمان سـاخته شـده بود خداحافظی می کردیم، یا باید از طرق دیگر ادامه 
مسـیر می دادیم. در نهایت به همراه تعدادی از دوسـتانم تصمیم گرفتیم شـرکت 
دیگری با نام مشـابه شـرکت قبلی یعنی "ایلیا الکترونیک سـهند" تاسیس کنیم و 

علیرغم محدودیتهای بوجود آمده به فعالیت خود ادامه دهیم.
 البته پس از طی مدت زمانی اسم شرکت را به علت تشابه و  تعدد اسم "ایلیا" که در 
آن زمان بر روی شرکت های مختلفی بود تغییر دادیم و تصمیم گرفتیم نام شرکت 

را به  »آلیاسیس ارتباط« تغییر دهیم. 
در ابتدا شـروع فعالیت هایمان مشـکالت زیادی پیش روی ما قرار گرفت؛ طبیعتا 
بنده و دوستانم فقط در یک بخش خاصی تجربه کاری داشتیم، بالطبع تجربه ای در 
حوزه های مختلف دیگر نداشتیم  این موضوع در اوایل کار فشار زیادی به سیستم 
و عملکرد ما وارد کرد.  ما در آن مقطع با مسائلی از جمله مالی، فروش، مارکتینگ 
و ... مواجه شدیم که نیازمند برنامه ریزی دقیق در این حوزها و همچنین آشنایی 
کامل با آنها بود که متاسـفانه اطالعات جامعی از همه حوزه ها نداشـتیم. از طرفی 
هم  ما در آن مقطع بنیه مالی محکمی هم نداشتیم؛ همین مسائل موجب شد بنده 

و بقیه اعضای گروه متحمل فشار خیلی زیادی شویم. 
  ICT  اما با تمام این فشـارها با توجه به گسـتردگی بازار
مـا تصمیـم گرفتیم تمرکز خـود را بر روی تخصص خود 
کـه همـان محصـوالت CISCO بـود بگذاریـم. در آن 
مقطع ما محصوالت برندCISCO و Solution های  
مرتبـط با این برند را در حوزه ارتباطات یکپارچه مبتنی 
بر تکنولوژی VOIP به عنوان یک هدف ترسیم کردیم و 
کمتر در حوزه Data Center در آن مقطع فعالیتی را 
هدف گذاری کردیم و تا آنجایی که تجربه کمک می کرد 
سعی کردیم توان خودمان را از لحاظ فردی چندین برابر 

افزایش دهیم.
همین مسائل موجب شد سرویس های خوبی نسبت به 
تعداد محدودی از مشـتری هایی که داشتیم ارائه دهیم 

تا رضایت آنها را جلب کنیم. 
مدتـی بـا همیـن روند فعالیت هایمـان را ادامه دادیم و این هدف را که می بایسـت 
متناسب با تقویت توان مالی شرکت سرمایه گذاری بیشتری بر ساختارهای داخلی 

شرکت انجام دهیم، دنبال کردیم. 
همزمان با روند عادی شرکت بنده تصمیم گرفتم در یک دوره MBA در دانشگاه 
شـریف شـرکت کنم.  این دوره نقطه عطفی در تجربیات من و شـرکت بود و سـبب 
آشـنایی با اسـاتید برجسته ای شـد که از محضرشان استفاده فراوان بردم. آموزش 
های اساتید MBA که از صاحب نظران مدیریتی در کشور قلمداد می شدند و البته 
همچنان هم می شوند، در روند رشد شرکت موثر واقع شدند که می توانم ادعا کنم 

ریل گذاری مناسب در شرکت پس از این دوره بود. 
آنها به من کمک کردند تا در مسـائل مختلف شـرکت دید بازتری داشـته باشم و در 
اجرا از مشورتهای حرفه ای بهره مند شوم تا بتوانم در شرکت ساختار استانداردی 

ایجاد کنم.
 تقریبا در بین سال های 90 یا 91  بود که بنده و همکارانم نوشتن سیستم و روشها 
را در شرکت آغاز کردیم. اما متاسفانه اجرای سیستم همزمان با افزایش بی سابقه 
و حدود 400 درصدی نرخ ارز در کشـور شـد. قراردادهایی که ما بابت زیرسـاخت 
هـای فنـاوری اطالعـات  بسـته بودیم بین 70 تا 80 درصد ارزبری داشـت و همین 

عامل ما را با بحران جدی دیگری روبرو کرد. 
ایـن جهـش نـرخ ارز بـار مالی بسـیار سـنگینی را به شـرکت تحمیل کـرد و عمال 
به ورشکسـتگی شـرکت منجر شـد. شـرایط خیلی سـختی را در آن دوره پشـت 

سرگذاشـتیم ، بعد از بررسـی راه حل های مختلف برای برون رفت از این شـرایط 
ناچار بر فروش و واگذاری 50 درصد سـهام شـرکت به یک شـرکت بزرگ تر شدیم. 
این شرکت که از توانمندی ها و تخصص شرکت ما مطلع بود و پیش از این اتفاق ها 
این موضوع را مطرح کرده بود و ما در آن مقطع زمانی تصمیم گرفتیم سهام شرکت 
را واگذار کنیم. این تصمیم  از جمله دشوارترین تصمیم های زندگی کاری من بود.

این تجربه برای من حاوی یک پیام مهم و دقیق بود، چرا که متوجه شـدم بیشـتر 
عامل آن ضربه، نبود سـاختار اسـتاندارد در شرکت بود. ما در آن زمان ساختارهای 
استاندارد یک شرکت را نداشتیم و همین عامل باعث شد، به راحتی ضربه بخوریم .

شـرکت هایی که برای آینده خود برنامه جامع متصور هسـتند تا زمانی که ساختار 
منظم و درستی نداشته باشند تا  هرکس با وظیفه خود آشنا شود نمی توانند موفق 

باشند.
با همین ادله پس از واگذاری سـهام شـرکت و پس از گذشـت مدت زمانی، وقتی 
شرکت به وضعیت با ثباتی رسید ما مجددا تصمیم گرفتیم که بر روی ساختارهای 

داخلی شرکت کار کنیم.
برای اینکه بتوانید شرکتی را با چشم انداز خود ترسیم کنید، از  �

چه ابزاری استفاده کردید؟آیا برای ایجاد ساختار 
برای شما مشکالتی حادث نشد؟

با مشکالت و مقاومت های بسیاری در ابتدای کار مواجه 
شـدم. قبل از تشـریح آن باید به این موضوع اشاره داشته 
باشم که، وقتی شرکت کوچک است افراد بدون ساختار 
و دوسـتانه با هم همکاری می کنند. اما وقتی شـرکتهای 
کوچک با عملیات گسـترده تری مواجه می شـوند عمال 

نیاز به چهارچوب های رسمی دارند.
برای ایجاد سـاختار سـازمانی و سـر و شکل دادن به یک 
شرکت، نیاز به برنامه ریزی و تعریف جایگاههای مختلف 
بـا توجـه به نیاز آن شـرکت هسـتیم. اختالفات و ریزش 
کردن ها از تعریف جایگاه در بین پرسنل شکل می گیرد 
و شاهد بروز  اولین مقاومت ها را از سوی برخی می شویم 
که فشار روانی زیادی بر روی فردی که می خواهد سیستم را اجرایی کند، تحمیل 

می شود. 
خود من وقتی تصمیم گرفتم تا سـاختاری رسـمی برای شرکت تعریف کنم بسیار 
تحت فشار از سوی برخی از دوستان و شرکایم که سالها در کنار هم مشغول فعالیت 
بودیم قرار گرفتم. در آن زمان وقتی از شـرکت خارج می شـدم خودم را یک بازنده 
فـرض می کـردم و حتـی از ادامـه راه ناامید و منصرف می شـدم، اما روز بعد مصرانه 
بر روی این باور و تصمیم پافشـاری می کردم. بابت این موضوع برخی از دوسـتان  
و همکارانـم  مجموعـه را تـرک کردند و من به ناچار مسـیر را تنها ادامه دادم. امروز 
وقتی به گذشـته  و مسـیری که طی شـده اسـت، اصال از پافشاری بر اهداف و ایجاد 

سیستم در شرکت پشیمان نیستم.  
 ERP در راستای همین تالشها و برای رسیدن به موفقیت، در ادامه مسیر با مفهوم
آشنا شدم.  برای پیاده سازی و اجرای ERP می بایست بر فرهنگ سازمانی هم تاثیر 
گذار می شـدیم. در این بین برای پیشـبرد کار مشاورین مختلفی در حوزه سیستم 
بکار گرفتیم و برای اینکه بتوانیم فرآیندها را هم مدون کنیم آموزش هایی را برای 
پرسـنل در نظـر گرفتیـم، تا بتوانند راحت تر و شـفاف تر از عهـده درک موضوعات 

برآیند. تصور می کنم  در این بخش جز پیشروها در آن زمان بودیم.
 در تعریف فرآیندها، بدون آنکه فشـاری به سیسـتم تحمیل شـود، نیروی جدید 

خیلی راحت اطالعات را از همکار آن پست دریافت می کند.
خوشـبختانه امروز در آلیاسـیس ارتباط رفتارهای همکاران من در قالب سیسـتم 

شـرکت هایـی که بـرای آینده خود 
برنامه جامع متصور هستند تا زمانی 
که سـاختار منظم و درستی نداشته 
باشـند تا  هرکس با وظیفه خود آشنا 

شود نمی توانند موفق باشند

گفت وگوی ویژه
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شـکل گرفته اسـت و تمامی فعالیت هایی که در واحد های مختلف در حال انجام 
اسـت، مکتوب و شـفاف می شود که این روش در نحوه تعامالت طرفین بسیار موثر 

واقع شده است.
بیشترین تمرکز شرکت آلیاسیس ارتباط در کدام بخش یا  �

بخش ها بوده است؟
 IT قبل از پاسخ به سوال شما می بایست به این نکته با اهمیت بپردازم که صنعت
در مقایسـه با سـایر صنایع در ایران از بلوغ کمتری برخوردار اسـت و فعالیت در این 
حوزه هم ابعاد مشخصی ندارد. ما درکشوری مشغول فعالیت هستیم که در حوزه 
تکنولـوژی تـا حدودی ایزوله اسـت و وقتی سـعی می کنیم بـر روی لبه تکنولوژی 
حرکت کنیم ، می بایسـت ارتباط خود با دسـتاوردهای دنیا را به هر شـکل ممکنی 

حفظ کنیم. 
شـرکت هایی کـه در ایـن حـوزه در خـارج از ایـران فعالیـت می کننـد، به واسـطه 
برنامه ریـزی های مدون رشـد بهتری داشـته اند و پیشـرفت شـان هـم قابل پیش 
بینی بوده است، اما با این حال با تمام مشکالتی که در کشور ما وجود دارد، شرکت 
آلیاسـیس تمـام تـالش خـود را معطـوف کرده کـه از برنامه خود برای رسـیدن به 

اهدافش باز نماند.
همین رشد و بالندگی شرکت های خارجی باعث شد، بر روی آنها  سرمایه گذاری 
دراز مدت انجام دهیم. ایجاد کانال های ارتباطی با کمپانی های بزرگ خارجی به 

عنوان  مزیت رقابتی شرکت آلیاسیس ارتباط نسبت به 
شرکت های مشابه قلمداد می شود.

برپایه همین استراتژی ما چند شرکت خارج از کشور را 
به صورت موازی با حضور افرادی که از سـال های قبل با 
ایشـان همکاری داشـتیم ایجاد کردیم و آن ها را شریک 
تجاری خود قرار دادیم و سپس موفق به اخذ نمایندگی 
از مطـرح تریـن کمپانی های IT جهان در خارج از ایران 
شـدیم کـه از طریق دسترسـی مسـتقیم به پشـتیبانی 
کمپانی های بزرگ و ارائه سرویس به مشتریان خارج از 
کشـور خود تجربه بهتری کسـب کردیم و متعاقبا از آن 
تجربـه و امکانـات و نیروی انسـانی آنها در ارتقا کیفیت و 
همچنیـن سـرعت ارائه خدمات در پروژهـای داخلی به 

مشتریان بهره شدیم. 
در حال حاضر کمتر شـرکتی در ایران اسـت که این سـطح از دسترسی و پشتیبانی 
Vendor های متفاوت را تواما در اختیار داشـته باشـد. اما آلیاسـیس مستقیما از 
طریق شـرکای خارج از کشـور خود با Vendor ها تعامل نزدیک دارد و تا حدود 

زیادی توانسته در این حوزه موفق عمل کند.
از بخش های دیگری که شـرکت توجه جدی به آن دارد و ما در این حوزه سـرمایه 

گذاری قابل مالحظه ای انجام داده ایم؛ بخش تحقیق و توسعه ) R&D ( است. 
شرکت با برنامه ریزی که به صورت سالیانه انجام می دهد، تالش می کند با معرفی 
محصـوالت مختلـف در صنعـت IT ، نیازهای بـازار را مرتفع کند در این بین و پس 
از شناسـایی محصـول مـورد نظـر بـازار ، تحقیقات گسـترده ای را پیرامون سـبد 
محصوالتش انجام می دهد و متناسب با آن مبادرت به توسعه زیرساخت های الزم 

سخت افزاری و یا نرم افزاری در محیط البراتوار خود می کند.
در واحـد R&D مجموعـه راهکارهـا و خدمات تخصصی که می بایسـت بر مبنای 
بیانیه و ماموریت های شرکت و همچنین وضعیت بازار و آخرین رویدادهای دنیای 
IT در سـبد محصول یا خدمت آلیاسـیس قرار گیرد؛ در کمیته ای بررسـی ، هدف 

گذاری ، طراحی، پیاده سازی، تست و پایلوت می شود.
پس از انجام موفقیت آمیز این مراحل نسبت به آموزش آن به همکاران اقدام و در 

البراتوار شرکت به صورت عملیاتی برای مشتریان هدف پرزنت می شود.
یکـی دیگـر از بخش هایـی که بر روی آن سـرمایه گذاری می کنیـم و به آن مفتخر 
هستیم تهیه برنامه آموزشی مدون جهت اخذ گواهینامه های تخصصی بین المللی 
از کمپانی های بزرگ IT توسط همکارانم در واحد فنی است که برای این منظور 
سـر فصل بودجه ای مشـخصی در بودجه سـالیانه شـرکت جهت برگزاری کالس ، 

اعزام به خارج از کشور و اخذ گواهینامه برای ایشان در نظر گرفته می شود.
چرا به دنبال کسب این گواهینامه ها و سرمایه گذاری در توسعه  �

البراتوار هستید؟
ما از این طریق ابتدا به مشتریان خود اطمینان می دهیم که خدمات و راهکارهای 
ارائه شده توسط شرکت پیش از این توسط تیم ما مطالعه ، اجرا و آزموده شده است 
و از طرف دیگر به همکارانم فرصت مطالعه و کسب تجربه کافی در محیط عملیاتی 
را می دهیم که با اعتماد به نفس و کیفیت بهتری راهکارهای مختلف را پیاده سازی 
نمایند. همچنین البراتوار ابزار مناسـبی اسـت که ضریب موفقیت همکاران فنی را 

در استفاده از آموزشها و اخذ گواهینامه ها افزایش دهد.
در نهایـت ایـن اقدامـات می توانـد تجربـه بهتـری از همـکاری بـا یـک شـرکت با 
اسـتانداردهای بین المللی را در اختیار مشـتریان آلیاسیس و مجموعه شرکتهای 

مرتبط با آن قرار دهد. 
مسلما ارتقای دانش همکاران بسیار خوب و ارزنده است اما  �

نگران نیستید که پس از فراگیری دانش نو و جدید 
شرکت را ترك کنند؟

نه به هیچ عنوان، من ترجیح می دهم با نیرویی همکاری 
کنـم کـه آموزش دیـده باشـد و بابت ایـن موضوع وقت 
می گـذارم و هزینـه می کنـم کـه ایـن اتفـاق بیافتـد و 
خوشـبختانه تـا به ایـن لحظه هم این ارتبـاط مثبت دو 
سویه بوده و تعلق خاطر همکارانم به آلیاسیس شایسته 

تقدیر و تشکر است. 
البتـه اگـر بـه هر دلیلـی فردی قصـد داشـت از خانواده 
آلیاسیس جدا شود، با احترام در آینده از آن یاد می کند 
و طبیعتـا ایـن خود می تواند بر ایجاد حس احترام به این 
برند در آینده موثر باشد، که خود بسیار ارزشمند است.

چقدر به همکارانتان فرصت سعی و خطا می دهید ؟ �
این سوالی است که بهتر است همکارانم پاسخ دهند ، مطمئنا مقوله تفویض صحیح 
اختیار امری است بسیار حساس و مهارتی است که عالوه بر آموزش، نیازمند تمرین 
فراوان اسـت. اختیارات و مسـئولیتها در سازمان می بایست متوازن باشند که بروز 
اشـتباه در این بین اجتناب ناپذیر اسـت. در یک سیسـتم پویا  تفویض اختیارات به 

بلوغ بیشتر آن سازمان منجر می شود.
تفویـض اختیـارات به همکارن سالهاسـت در شـرکت انجام می شـود که برکاتش 
صدهـا برابر مضراتش اسـت. مطمئنا در این مسـیر اشـتباهاتی صـورت گرفته، اما 
امروز از نتایج آن این است که با تیمی با اعتماد به نفس باالتر و با احساس مسئولیت 
بیشتری کار می کنیم و معتقدم همکارانم به مراتب بیش از من در رسیدن به اهداف 
شـرکت در تالش هسـتند، لذا شـخصا سـعی می کنم تا جایی که امکان دارد وارد 
حیطه کاری همکارانم نشوم و بیشتر تمرکز خود را بر  خروجی کار معطوف کنم.

آیا به اهدافی که سال ها برای آن برنامه ریزی کرده بودید،  �
رسیده اید؟

بـدون شـک جـواب منفی اسـت »خیر«؛ اهـداف بزرگتری متصور بـودم، چرا که 
توانایی ها و قدرت بیشـتری را متصور بودم. البته فرصت ، سـرمایه و افرادی که در 
این مسـیر از دسـت می رود باعث می شـود فشـار روانی زیادی را تحمل کنیم که 

ما در حال حاضر مشغول پیاده سازی 
تکنولـوژی نو در صنعت IT کشـور 
هسـتیم . در این تکنولـوژی هزینه 
تمام شـده شـرکت ها و سـازمان ها 
برای استفاده بهینه از سرویس های 
مورد نیازشان بر بستر شبکه را تا حد 

قابل مالحظه ای کاهش می دهد

گفت وگوی ویژه
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نتیجه آن شکست ها و گسست هایی است که اتفاق می افتد و متعاقب آن رسیدن 
به اهداف را محال یا به تاخیر می اندازد، اما در کل شـرکت در مسـیری قرار گرفته 
اسـت کـه اگر مشـکلی خاصی پیش نیاید سـال هـای پیش رو برای "آلیاسـیس 
ارتباط" سـال های پربارتری خواهد بود و می تواند جبران مافات کند ، با تالش و 
تجربه ده سـاله ، امروز با خیال آسـوده تر و در یک مسـیر مطمئن تری برای نیل به 
اهدافمان قدم برمی داریم. افرادی که اکنون با مجموعه آلیاسیس ارتباط همکاری 
می کنند فرهنگ حرفه ای شـرکت را پذیرفته اند و این تیم نسـبت به گذشـته به 

مراتب توانمندتر شده است. 
با توجه به وضعیت بازار، شرکت با چه مشکالتی روبرو است؟ �

 علی رغم اینکه همکاران من از توان باالی فنی در شـرکت برخوردار هسـتند، اما 
عدم ثبات در بازار بزرگترین مشکل شرکت است که باعث شده نتوانیم برنامه ریزی 
دقیقـی بـرای آینـده انجام دهیم و همین عامل بیشـترین نگرانی ما هم محسـوب 
می شـود. ما برای آینده برنامه کامال مشـخصی  را دنبال می کنیم. امیدوارم شرایط 

کشور به گونه ای پیش رود که بتوانیم فعالیتمان را به نحو احسن ادامه دهیم.
شرایط صنعت IT کشور را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟ �

در چند سال گذشته در حوزه فناوری اطالعات سرمایه گذاری های خیلی خوبی 
آغـاز شـد و بـا توجه به سیاسـت گذاری ها و اقبال عمومی، شـرایط بهتـری در این 
صنعت نسبت به دیگر صنایع ایجاد شده است و علی رغم اینکه بازار به سمت رکود 
پیـش مـی رود، امـا به نظر می رسـد این صنعت نسـبت به دیگر صنایـع از وضعیت 
مناسـب تری برخوردار باشـد. امیدوارم اتفاقات خوبی پیش روی کشور باشد، چرا 

که صنعت ما هم مثل دیگر صنایع متاثر از اتفاقات کالن اقتصادی است.
با توجه به نگاه نویی که به این صنعت وجود دارد؛ شما چقدر در  �

ایجاد بازار جدید این حوزه در کشور موفق بودید؟ و یا چه پروژه هایی 
در دست اقدام دارید؟

تغییرات شگرفی در صنعت و تکنولوژی Network اتفاق افتاده است، تقریبا در 
یک سـال گذشـته در مورد تکنولوژی های جدیدی که ایجاد شده، سرمایه گذاری 
خوبی کرده ایم و به نیروهای شرکت در این زمینه ها آموزش های الزم ارائه شده و 

به زودی در البراتور شرکت هر یک از آنها را راه اندازی می کنیم. 
ما در حال حاضر مشغول پیاده سازی تکنولوژی نو در صنعت IT کشور هستیم . این 
تکنولوژی که در آینده به صورت مفصل در خصوصش توضیح خواهیم داد هزینه 
تمام شـده شـرکتها و سازمانها برای استفاده بهینه از سرویسهای مورد نیازشان بر 

بستر شبکه را تا حد قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
ما در حال مطالعه و پایلوت این راهکار هسـتیم و درنظر داریم در آینده نزدیک در 

قالب سمینار وکارگاههای آموزشی آن را به بازار معرفی کنیم.
در پاسـخ بـه قسـمت دوم سـوالتان بایـد عـرض کنم که تعـداد پروژه هایـی که در 
واحد مدیریت پروژه شرکت در حال حاضر داریم نسبت به گذشته افزایش داشته 
اسـت، بـه گونه ای که در حال حاضر حدود 40 پـروژه Enterprise را به صورت 
همزمان در فیلدهای مختلف اجرا می کنیم،  این درحالیست که بر اساس رضایت 
سنجی هایی که از مشتریان دریافت شده علی رغم افزایش تعداد پروژه ها، هر سال 
میزان رضایتمندی مشـتریان افزایش داشـته اسـت. این میزان از رضایت مندی  
نشان می دهد فرآیندها سریعتر و بهتر پیش می رود و سطح دانش نیروها افزایش 

داشته و مدیریت پروژه ها با توجه به محدودیت منابع بهینه تر انجام می شود. 
معموال مشتریان شرکت از چه حوزه هایی هستند؟  �

آلیاسیس ارتباط با شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف نظیر اپراتورها ، بانک 
، بیمـه ، نفـت ، پتروشـیمی، پرداخـت الکترونیک، فناوری اطالعـات و ... همکاری 

می کند. 
آینده  شرکت آلیاسیس ارتباط را چگونه ترسیم کرده اید؟ �

برند آلیاسیس ارتباط در افق 10 ساله تمام تالش خود را به خدمت خواهد گرفت تا 
بتواند درحوزه مراکز داده و امنیت جزء سه برند برتر کشور محسوب شود. همچنین 
ما تالش خواهیم کرد تا بتوانیم از گروه شرکتهایی محسوب شویم که سرویس های 

تخصصی خاصی را به مشتریانشان ارائه می دهند. 
سخن آخر... �

صحبت های بنده با شما مصادف شده است با سالگرد 10 سالگی آلیاسیس ارتباط 
کـه از همیـن جـا از همـه افرادی که چه در مجموعه افتخار همکاری را با آنها دارم و 
چـه عزیزانـی که پیـش از این ما را همراهی می کردنـد و در این مدت برای اعتالی 
ایـن نـام زحمت کشـیده اند، تبریک عرض کرده و از آنها صمیمانه سـپاس گزاری 

می کنـم. همچنیـن از همراهی مشـتریانی که همـواره در این 
مدت 10 سـال به ما اعتماد داشـته اند تشـکر عرض می کنم و 
به آنها این اطمینان را می دهم که قدردان این اعتماد هسـتم 

و خود و همکارانم را مکلف به حفظ منافعشان می دانیم.

کـه از همیـن جـا از همـه افرادی که چه در مجموعه افتخار همکاری را با آنها دارم و خوبی کرده ایم و به نیروهای شرکت در این زمینه ها آموزش های الزم ارائه شده و 
چـه عزیزانـی که پیـش از این ما را همراهی می کردنـد و در این مدت برای اعتالی 
ایـن نـام زحمت کشـیده اند، تبریک عرض کرده و از آنها صمیمانه سـپاس گزاری 

می کنـم. همچنیـن از همراهی مشـتریانی که همـواره در این 
10مدت 10مدت 10 سـال به ما اعتماد داشـته اند تشـکر عرض می کنم و 
به آنها این اطمینان را می دهم که قدردان این اعتماد هسـتم 

و خود و همکارانم را مکلف به حفظ منافعشان می دانیم.

گفت وگوی ویژه
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g 5 در دستان غول های فناوریG توسعه
 5G هرچند به نظر نمی رسـد تا سـال 2020 شـاهد گستردگی چندانی در شبکه
باشیم اما می توان از هم اکنون شاهد تالش  اپراتورهای مطرح جهان در پیاده سازی 

نسل پنجم بود. 
در انگلسـتان شـرکت های Vodafone و EE و در ایـاالت متحـده شـرکت هایی 
چـون AT&T و T-Mobile بـا اشـتیاق فراوانـی در حال انجام تسـت های فنی و 

پیاده سازی های پایلوت شبکه 5G هستند. 
برخی از سازندگان گوشی های هوشمند نیز به موازات همین فعالیت ها در تالش 

برای ساخت گوشی های پشتیبانی کننده از فناوری 5G هستند. 

اخبـار منتشرشـده، برخـی غول هـای فنـاوری همچـون اپـل را خـارج از دایـره 
گسترش دهندگان این فناوری نشان می دهد، به طوری که اپل توسعه محصوالت 
مرتبط با این فناوری را به سال 2020 موکول کرده است؛ موضوعی که علت آن در 

سیاست ها و رویکردهای گذشته اپل قابل رهگیری و تحلیل است. 
سـایر رقبای اپل مانند سـامونگ و هوآوی در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری در 
 5G این حوزه هسـتند. شـرکت اینتل نیز درخصوص طراحی و ساخت مودم های
نهایت تالش خود را به کار بسـته اسـت، هرچند هنوز زمان مشـخصی  برای عرضه 
این دستگاه ها اعالم نشده است.  در حال حاضر در ایران و سایر نقاط جهان، نسل 

چهارم شبکه های تلفن همراه در حال استفاده است.

»5G«فناوریتحولآفرین

فناوری 5G جدیدترین نســل ارتباطات ســیار است که پس از نسل چهارم آن یعنی 4G به تدریج مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  محمدجواد تنها
این فناوری کیفیت و سرعت انتقال داده ها را با تحولی عظیم روبه رو خواهد کرد. شاید در سال 1982، زمانی که نسل اول ارتباطات سیار 

به کار گرفته شد، هیچ کس کوچک ترین تصویری از سرعت رشد، فراگیری و تبدیل آن به یک ضرورت غیرقابل انکار نداشت. 
به عقیده کارشناســان؛ ظهور نســل دوم شــبکه تلفن همراه )4G( در سال 1991 به عنوان یکی از نقاط عطف در توسعه فناوری های دیجیتال به حساب می آید و 
پس از آن بود که سرعت رشد و تکامل این نوع شبکه ها با توجه به افزایش تصاعدی تقاضا دوچندان شد. به طور تقریبی هر 10 سال یکی از این نسل های ارتباطی 

معرفی شدند و به نظر می رسد این فاصله در سال های آتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
اگرچه مطابق اســتانداردهای مدون شــبکه تلفن همراه 4G قادر خواهد بود اطالعات را با ســرعتی معادل یک گیگابیت بر ثانیه جابجا و در دسترس کاربران قرار 
دهد، اما رشد فناوری های وب و گسترش کاربردهای آن، مشترکان را در انتظار دستیابی به سرعت و کیفیت باالتر هر روز مشتاق تر و متوقع تر می کند. از این رو 
 5G متولیان و ارائه دهندگان ارتباطات سیار تالش می کنند تا هرچه زودتر و مطابق با الگوی10 ساله مرسوم، زیرساخت های الزم را در جهت ارائه رسمی خدمات

فراهم آورند. اگرچه ممکن است همانند نسل چهارم، برخی از قابلیت های 5G نیز زودتر از موعد مقرر پیاده سازی شوند. 
سرعت حداقلی شبکه 5G در ساعت اوج مصرف، 100 مگابیت بر ثانیه است و حداکثر سرعت آن به 20 گیگابیت بر ثانیه می رسد. 

اینترنت 5G زندگی ما را به نحوی متحول خواهد کرد که شاید در حال حاضر قادر به تصور و تجسم آن نباشیم. برآوردها نشان می دهد تا سال 2035 این فناوری، 
بازاری 12.3 تریلیون دالری خواهد داشت. 

5G عالوه بر دنیای فناوری، دنیای حقیقی و محیط پیرامونی ما را نیز به شــدت متأثر خواهد کرد. از این رو اکثر اپراتورها و تولیدکنندگان گوشــی های هوشــمند 
تالش می کنند در زمره اولین عرضه کنندگان دستگاه های 5G باشند.   

گزارش



11

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شمــــاره 
1398 خرداد 

گزارش

g 5 در ایرانG وضعیت
کشور ایران طی سال های اخیر تالش قابل توجهی در توسعه زیرساخت شبکه های 
تلفن همراه داشته و بهره برداری از فناوری های نوین این حوزه را با حداقل فاصله 

نسبت به سایر کشورهای جهان به انجام رسانده است.  
ایرانسـل در سـال 1396 با همکاری شـرکت اریکسون، 5G را با موفقیت آزمایش 
کرد و موفق شد در تبادل دیتا به سرعتی معادل 24 گیگابیت بر ثانیه دست یابد. 
ایرانسـل همچنیـن میزان بهینه سـازی انـرژی در این فنـاوری را سـه برابر باالتر 
از نسـل چهـارم آن توصیـف کـرده و امیـدوار اسـت در آینده نزدیک و با اسـتقرار 
زیرسـاخت های الزم در مـدار بهره بـرداری، امـکان بهره گیـری از سـرعت انتقال 

داده ها را تا 10 گیگابیت بر ثانیه برای کاربران خود فراهم آورد. 
اتصـال خودرو هـا،  ماشـین آالت و تجهیـزات IOT بـه اینترنـت نسـل 5 از دیگـر 

برنامه هایی است که ایرانسل در دست اقدام دارد. 
همراه اول، به عنوان بزرگ ترین اپراتور کشور نیز در سال 1396 تفاهم نامه ای در 
این زمینه با شـرکت نوکیا امضا کرد. همراه اول وعده داده که کاربران این اپراتور 

نیز همزمان و همگام با مردم سایر کشورها به 5G دسترسی خواهند داشت. 

g 5«، رایانش ابری، خودروهای هوشمند و صنایعG«

بـه زودی، عمـده اطالعـات و محتـوای موجود در گوشـی های هوشـمند و سـایر 
دستگاه های حوزهIOT  بر بستر فضای ابری جای می گیرند. بازی ها، برنامه های 

مختلف گرافیکی، واقعیت مجازی و بسیاری دیگر از 
اطالعات بر روی سرورهای ابری قرار خواهند گرفت. 
سـرعت تبادل اطالعات در 5G به قدری زیاد اسـت 
کـه دیگـر تفاوتی نمی کند این اطالعات بر روی  هارد 
درایو گوشـی و یا تبلت شـما قرار دارند یا بر روی یک 

سرور در نقطه دیگری از جهان.
یکـی دیگـر از مزیت های عمده 5G این اسـت که در 
سـطح کاربـر نیاز بـه سـخت افزارهای قدرتمند را به 
شـدت کاهـش خواهـد داد زیرا عمـده عملیات های 
پردازشی بر بستر سرورهای Cloud اتفاق می افتد. 

5G بـه همـان میـزان کـه بـرای کاربـران نهایی آن 
بااهمیت اسـت، برای صنایع نیز حائز اهمیت اسـت. 
کمپانی های بزرگ، از خط تولید تا ناوگان حمل ونقل 
خـود را بـا آن مدیریـت می کننـد؛ مغـز روبات هـا، 
دسـتگاه های هوشـمند و حتـی شـبکه های داخلی 
آنهـا می تواننـد بر بسـتر 5G و Cloud فعالیت کنند 
و نظارت و کنترلی دقیق بر روی آنها صورت پذیرد. 

5G حتـی می توانـد بـا تعییـن محـدوده فرکانسـی 
مشـخص، تنها فضای داخلی یک شـرکت را پوشش 
دهد و جایگزین امنی برای شـبکه های محلی در آن 

باشد. 
برخـالف آنچه در نسـل فعلی شـبکه های مخابراتی 
شـاهد هسـتیم، 5G می تواند در دو سطح متفاوت از 
کارآیی و عملکرد به مشتریان ارائه شود. در حالی که 
ممکن اسـت تلفن های هوشـمند باز هم با یک تأخیر 
 5G ،بسـیار جزئـی در تبـادل داده هـا روبه رو باشـند
برای کاربردهای حساسـی مانند کنترل خودروهای 
خودران و هوشـمند نوع دیگری از اتصال قدرتمند و 

پایـدار را ارائـه می کنـد؛ اتصالی که در اصطالح بـه آن uRLLC )اتصال کاماًل قابل 
اطمینـان، پایـدار و بالدرنـگ( گفته می شـود و در آن هیچ جایـی برای حتی یک 
ثانیـه تأخیـر و تعلل وجود ندارد. نوعـی از اتصال که عالوه بر خودروهای خودران، 

در پهبادها نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
یکـی از الزمات فنی در طراحی گوشـی های هوشـمند مجهـز به 5G، نصب تعداد 
بسـیار بیشـتری آنتن  اسـت. مهندسـان در شـرکت هایی مانند هوآوی سخت در 
تالشـند تـا ایـن آنتن هـا را بـا در نظر داشـتن ضخامـت و وزن پایین گوشـی های 

هوشمند، در آنها بگنجانند. 
علیرغم اینکه فناوری نسل پنجم شبکه های اینترنتی به لحاظ فنی به راحتی قادر 
به هدایت و کنترل خودروهای هوشمند خواهد بود؛ اما در صورت رواج و گسترش 
استفاده از اینگونه خودروها، بازهم مشکالت مربوط به ترافیک به قوت خود باقی 
خواهـد مانـد زیرا ترافیک با عوامل گوناگونی درگیر و در ارتباط اسـت. اما با وجود 
چنین شرایطی، یک فرق عمده با شرایط فعلی وجود خواهد داشت؛ شما می توانید 
پشت یک ترافیک سنگین، با خیال راحت تبلت و یا گوشی هوشمند خود را روشن 
کنید و از همان جا فعالیت های کاری خود را شـروع کنید؛ بدون اینکه نیاز باشـد 

کمترین توجهی به وضعیت ترافیک داشته باشید. 

g 6G خیز اروپا برای دستیابی به
اگرچه هنوز تا عرضه رسمی شبکه های 5G و فراگیر شدن آن زمان زیادی پیش 
روی اسـت امـا کمیسـیون اروپا از هم اکنـون در حال 
برنامه ریزی برای نسـل بعدی این نوع فناوری اسـت. 
ایـن نهـاد مدتی اسـت که در حال گـردآوری ایده ها و 
طرح های مفهومی کارشناسان این حوزه است و یکی 
از نکاتی که در تدوین نقشـه راه آنها از اهمیت ویژه ای 
برخودار اسـت، موضوع تعیین کاربردهای 6G اسـت؛ 
کاربردهایی که شاید تصور آنها در حال حاضر برایمان 

کمی دشوار باشد. 

g جمع بندی
فنـاوری 5G بـه طور قطع آینده جوامـع مختلف را به 
طرق مختلف دسـتخوش تغییر خواهد کرد. آینده ای 
کـه شـاید بی شـباهت بـه فیلم هـای علمـی و تخیلی 
نباشد. با این وجود، برخی از تخمین های کارشناسی، 
فاصلـه مـا را تا تحقق برخی ایده هـا مانند خودروهای 
خودران، تا حدود 16 سـال دیگر برآورد می کنند. این 
در شـرایطی اسـت که پیش بینی می شود برای تحقق 
چنین امری ساالنه بودجه ای معادل 200 میلیارد دالر 
مـورد نیـاز خواهد بود. همچنین با وجـود هزینه های 
بسـیار باالی این فناوری، شـاید گسـترش آن صرفاً به 
صورت محدود و  تدریجی ممکن باشـد؛ به نحوی که 
در هر کشـور ابتدا شـهرهای بزرگ و در فازهای بعدی 

شهرهای کوچک و روستاها به آن مجهز شوند. 
امـا بـا تمـام ایـن تفاسـیر، بـا وجـود عـزم جـدی و 
اقدامـات بموقـع و بهنگام اپراتورهـای داخلی، به نظر 
می رسـد ایران از جمله کشـورهای پیشـرو در توسعه 
زیرساخت های نسل پنجم شبکه های ارتباطی همراه 

باشد.   
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کنگـره جهانی موبایـل MWC 2019 کـه بزرگ ترین  محسن عارفی
رویداد در زمینه معرفی موبایل های هوشمند محسوب 
می شود، امسال نیز طبق روال هر سال در شهر بارسلون 
اسـپانیا برگـزار شـد و بیـش از 2700 کمپانی های مطرح دنیا تـالش جدیدترین 
محصوالت و پرچمداران خود را در فضایی به وسـعت بیش از 120 هزار متر مربع 

در معرض دید عالقمندان قرار دادند.
رویـداد MWC 2019 کـه تحـت تأثیـر معرفی پتنت های جدید در گوشـی های 
همراه بود، 25 فوریه رسـماً در شـهر بارسـلون آغاز شـد و تا 28 فوریه ادامه داشت 
و طی سـه روز برگزاری، بیش از 109هزار بازدیدکننده و 7900 مدیر ارشـد را از 
198 کشور جهان گرد هم آورد. گرچه رویداد امسال با موضوع »اتصال هوشمند«، 
نشـان دهنده ترکیب و ادغام قدرتمندی از انعطاف پذیری، شـبکه سـرعت  باالی 
5G، اینترنت اشـیا، هوش مصنوعی و بیگ دیتا برگزار شـد اما بیشـتر این رویداد 
تحت تأثیر رونمایی از نخستین نمونه تلفن های هوشمند مجهز به صفحه نمایش 

انعطاف پذیر و تاشو قرار گرفت. 

g 5G قدم به عصر »اتصال هوشمند« و شبکه
»اتصال هوشـمند«، شـعاری بـود کـه برگزارکنندگان 
ایـن رویـداد بـرای آن برگزیده انـد و بازدیدکنندگان در 
آن با عصر جدید ارتباطات آشـنا شـدند. در رویدادهای 
جانبی کنگره جهانی موبایل نیز متأثر از همین شـعار به 
موضوعاتی نظیر ارتباط پرسـرعت شبکه های مخابراتی 
5G، اینترنت اشیاء )IoT(، هوش مصنوعی و کالن داده 

پرداخته شد.
ارتباط هوشـمند، نشانه ای از ظهور عصر جدید است که 
می توان آن را با تجربیات به شدت شخصی  سازی شده و 

محتوایی توصیف کرد که در هر لحظه که کاربر اراده کند، به او ارائه می شود. این 
تحول، آینده صنعتی را شکل می دهد که خروجی آن دنیای جدیدی از نوآوری ها 

و ارتباط هوشمند تمام اشیاء با یکدیگر خواهد بود.
این تحوالت همچنین در برگزاری رویداد بارسلون هم تغییرات محسوسی ایجاد 
کـرد بـه طوری که حتی طراحی نمایشـگاه نیز به خوبی رویکـرد جدید در دنیای 
فنـاوری موبایـل و اینترنت را بـه مراجعه کنندگان القا می کـرد و بازدیدکنندگان 

بهترین تجربه بازدید از رویداد MWC را داشتند.
یکی از تغییرات مهم در برگزاری رویداد بارسلون، تلویزیون کابلی جهانی موبایل 
بـود کـه تبـادل محتـوای ارتباطاتی این رویداد را برای نخسـتین بـار و به صورت 
آزمایشـی بر بسـتر شبکه پر سرعت 5G بسترسـازی کرد. بنابراین تلویزیون های 
کابلی که از شبکه 5G سامسونگ پشتیبانی می کردند، توانستند در طول رویداد 
بـدون هیچ گونـه تأخیـر در انتقـال داده ها، عملیـات پخش تصاویر زنـده را انجام 
 5G دهند. پس از سـالها وعده و وعید، این نخسـتین بار بود که باالخره از فناوری

رونمایی شد. 
به نظر می رسـد در رویداد بارسـلون، تمرکز بیشـتر برندها به سـمت اسـتفاده از 
فنـاوری 5G معطـوف شـده بـود و بایـد منتظـر بود تا 
اپراتورهـای مطرحـی چـون AT&T در چنـد شـهر 
ایـاالت متحـده به صورت پایلوت این طرح را اجرا کنند 
و رفته رفته شـاهد فراگیر شـدن این فناوری در سـایر 
شـهرهای آمریکا و سراسـر جهان باشـیم. این اتفاق را 
در گوشـی های جدید هوشـمند نیز مشاهده می کنیم 
به طوری که گوشـی های گلکسـی S10 سامسـونگ و 
هـوآوی Mate X از همین حـاال به این فناوری مجهز 

شده اند.
همچنین، کمپانی GSMA در این رویداد از سـرویس 

یکی از تغییرات مهم در نمایشـگاه 
بارسـلون، تبـادل اطالعـات ایـن 
رویـداد بـر روی تلویزیـون کابلی  
تلفـن های همراه بود کـه به صورت 
 5G بسـتر  روی  بـر  آزمایشـی 

بسترسازی شد

رویداد

5G ورود به عصر تاشوها با سرعت
در کنگره جهانی موبایل بارسلون MWC 2019 چه گذشت؟
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جدیـد تشـخیص چهـره خـود موسـوم بـه BREEZ که 
مخفف محدوده ورود با شناسـایی آسـان اسـت، رونمایی 
کرد. به طوری که مراجعین برای ورود از این ناحیه به داخل 
نمایشگاه یا قسمت هایی که ورود عموم ممنوع بود، نیاز به 
ارائه کارت شناسـایی یا اسـکن آن نداشـتند و تنها با اسکن 

چهره آنها از راه دور وارد می شدند.

g  ورود تلفن های هوشمند به عصر
صفحات نمایشگر تاشو

مانند شبکه 5G، صفحات نمایشگر تاشو نیز سالها بود که وعده تولید و عرضه آنها 
داده می شـد اما رویداد بارسـلون باالخره بخت ورود این پتنت به بازار را گشـود. در 
این نمایشـگاه، برخی کمپانی ها از این فناوری رونمایی کردند درحالی که برخی 
دیگر نظیر سامسونگ و هوآوی از بقیه جلوتر بودند و محصول نهایی خود را حتی 

با قیمت عرضه به بازار، در معرض دید عموم گذاشتند. 
موتوروال نیز از این قائله عقب نمانده و با معرفی گوشی Royole FlexPai  یکی 
دیگر از بازیگران آینده  این عرصه خواهد بود. این گوشـی های تاشـو می توانند به 
لطف استفاده از صفحه های نمایش قابل انعطاف، از فرم گوشی به تبلت یا برعکس 
تبدیل شـوند. در نتیجه اسـتفاده از صفحات نمایشـگر بزرگ تر برای گوشـی های 
موبایل ساده تر خواهد شد. همچنین، استفاده از صفحات نمایشگر بزرگ تر و قابل 
انعطـاف، امـکان نمایش چندین پنجره به صورت همزمـان را امکان پذیر می کند 

و کاربر می تواند محتوای متفاوت و متنوعی را روی گوشی خود مشاهده کند.
البتـه نبایـد فرامـوش کرد که شـرکت های طراحـی نرم افزار و بـازی نیز با چالش 
جدیـدی روبـه رو می شـوند و آن هـم طراحـی برنامه هـا و بازی هـای سـازگار بـا 
نمایشگرهای تاشو است که به طور حتم در این طراحی، هم باید تجربیات کاربری 
جدیـدی را در نظـر گرفـت و هـم تبدیل این نرم افزارها از حالت گوشـی به تبلت و 
برعکس، نیازمند محتوای جدیدی اسـت. به هر حال شـاید مدتی زمان الزم باشد 
تـا تعـداد اپلیکیشـن ها و بازی های سـازگار با این نوع نمایشـگرها بـه میزان قابل 

قبولی برسد.

گوشی های نسـل اول این فناوری هم اکنون قیمتی 
در حدود 2هزار دالر دارند و انتظار نمی رود در همین 
ابتدای معرفی بتوانند مشتریان زیادی را جذب خود 
کنند اما پیش بینی می شود در سال 2021 میالدی 
میزان محبوبیت این گوشـی ها بـه اندازه تبلت های 

امروزی افزایش یابد.
در این بین، کمپانی هوآوی - که سـریع ترین رشـد 
را در بین سایر شرکت های تولید کننده گوشی های 
هوشـمند در جهـان داراسـت - همـواره در قیاس با 
بزرگان این عرصه یعنی اپل و سامسونگ از نظر قیمت نیز بسیار قابل رقابت بوده 
اسـت. این کمپانی این بار با معرفی و عرضه نخسـتین گوشـی مجهز به نمایشـگر 
تاشـوی خود موسـوم به Mate X که از فناوری 5G نیز پشـتیبانی می کند، در 

رویداد بارسلون یک بار دیگر تمام نگاه ها را به سمت خود جلب کرد.
گوشی Huawei Mate X یک نمونه واقعی و عینی از محصولی است که امروز 
از گوشی های دارای صفحه نمایش تاشو از آن انتظار می رفت و برخالف بسیاری از 
کانسپت هایی که تاکنون برای این گوشی ها ارائه شده، این محصول کاماًل واقعی 
و کاربردی اسـت و توانسـته توجه بسـیاری را به خود جلب کند. این گوشـی تاشو 
وقتی در حالت تبلت قرار دارد، بسـیار باریک اسـت به طوری که ضخامت آن تنها 
به 5.4میلی متر می رسـد اما در حالت تاشـده، ضخامت آن تقریباً دوبرابر می شود 
و به 11 میلی متر افزایش می یابد که شـاید برای همه خوشـایند نباشـد اما با این 
 Galaxy Fold حال هنوز هم این گوشی از نمونه مشابه خود یعنی سامسونگ
که در حالت تاشده 17 میلی متر ضخامت دارد، باریک تر بوده و راحت تر در جیب 

قرار می گیرد.
از همـه این هـا چشـمگیرتر صفحه نمایش بزرگ و مربع هوآوی Mate X  اسـت 
کـه نقطـه برتری آن نیز محسـوب می شـود بـه طوری که در حالت بازشـده یعنی 
تبلت، ابعاد نمایشـگر آن به 8 اینچ و رزولوشـن 2480 در 2200 پیکسـل و بسـیار 

درخشان تر و بزرگ تر از سامسونگ می رسد.
از سـوی دیگر، غول فناوری کره یعنی سامسـونگ نیز گوشی تاشوی خود موسوم 

گوشـی های نسـل اول صفحه های 
نمایشـگر تاشـو هم اکنـون قیمتی 
حدود 2هـزار دالر را دارند که به نظر 
می رسـد نمی توانـد در ابتـدای کار 

مشتریان زیادی را داشته باشند

رویداد
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به galaxy fold را معرفی کرد. سامسونگ که ادعا می کند گوشی تاشوی این 
کمپانی از کمپانی رقیب یعنی هوآوی بهتر اسـت، برای سـاخت مکانیزم تاشـو از 
لوالهای قفل شـونده  چندگانه اسـتفاده کرده تا اسـتحکام این محصول در سـطح 

قابل قبولی باشد.
به لطف این نمایشـگر بزرگ گلکسـی فولد، امکان اجرای همزمان سـه اپلیکیشن 
در این گوشی هوشمند فراهم شده و قابلیت App Continuity به کاربر اجازه 
می دهد بدون ایجاد وقفه، بین حالت تاشده و حالت تبلت جابه جا شود. سامسونگ 
بـرای مطابقـت بهتـر اندروید با طراحی خاص این محصـول، با گوگل به همکاری 
پرداختـه و اکنون اپلیکیشـن های پرکاربردی مانند واتـس اپ، مجموعه  آفیس و 

یوتیوب با طراحی خاص این محصول سازگار شده اند.
تراشـه  اسـنپدراگون 855 مـورد اسـتفاده در گلکسـی فولـد 7 نانومتری اسـت و 
12گیگابایـت حافظـه رم هـم تکمیل کننـده آن اسـت. درکنـار حافظـه رم 
12گیگابایتـی، کره ای هـا حافظـه ذخیره سـازی 512 گیگابایتـی را هـم در قلب 
گلکسی فولد جا داده اند. این حافظه حجیم از نوع eUFS است و سرعت باالیی را 

در زمینه خواندن و نوشتن اطالعات برای کاربران فراهم می کند.
باتوجه  به اسـتفاده از نمایشـگر بزرگ 7.3 اینچی، سامسونگ باتری دوتکه و نسبتاً 
پرظرفیت 4380 میلی آمپرساعتی را برای گوشی تاشدنی خود در نظر گرفته است. 
هرچند این ظرفیت از ترکیب دو باتری حاصل شده اما سیستم عامل اندروید آن را 

به عنوان یک باتری تشخیص می دهد. در عین حال، برای شارژ سریع، غول کره ای 
پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع 18 واتی را هم به این محصول آورده است.

این گوشـی با نهمین نسـخه از سیسـتم عامل اندروید و در چهار رنگ مختلف و 
در گونه های 5G و LTE عرضه می شـود. فروش گلکسـی فولد از 6 اردیبهشـت 
)26آوریـل( بـا قیمـت 1980 دالر شـروع شـده اسـت. کاربران اروپایـی هم این 
محصول را از 13 اردیبهشت )3 می( این گوشی را با قیمت 2هزار یورو خریداری 

می کنند.
چندی قبل، مدیرعامل هواوی در اظهارنظری جنجالی، طراحی گوشـی تاشدنی 
گلکسـی فولد سامسـونگ را بد توصیف کرد که این اظهارنظر باعث شـد کره ای ها 
هم واکنش نشان دهند و مدیر بخش تحقیق و توسعه سامسونگ نیز استدالل های 
محکمی در مقابل گفته  مدیرعامل هواوی ارائه کرد. براسـاس اعالم نظر نماینده 
رسـمی سامسـونگ، گوشـی هوشـمند تاشـدنی هواوی با اینکه به سـمت بیرون 
گسترده می شود و در طراحی آن چینی ها سعی  کرده  اند نمایشگری تقریباً مسطح 
در اختیار کاربران قرار دهند، اما در عین حال نمایشـگری به شـدت آسـیب پذیر و 
حسـاس نسـبت به خراشیدگی و آسـیب های جدی تر تولید  کرده اند. حتی از نظر 
کاربری و استفاده نیز چنین طراحی با مشکالت جدی رو به روست و ممکن است 
کاربر به اشـتباه دسـتش به کلیدی بخورد و با کسـی تماس بگیرد یا بدون اینکه 

بخواهد، چیزی را روی نمایشگر لمس کند.

رویداد

هواوی میت Xکلکسی فولد

نمایشگر اصلی
نمایشـگر 7.3 اینچـی آمولـد نـاچ دار، وضـوح 2152 در 

1536 پیکسل
نمایشگر 8اینچی آمولد بدون ناچ، وضوح 2480 در 2200 پیکسل

نمایشگر ثانویه
نمایشـگر 4.6 اینچی Cover Display آمولد، وضوح 

1960 در 840 پیکسل
در حالت تاشـده به نمایشـگر جلویی 6.6 اینچی با نسـبت تصویر 19.5 به 9 و 

نمایشگر پشتی 6.38 اینچی با نسبت تصویر 25 به 9 تقسیم می شود

حسگر اثر انگشت یکپارچه با کلید پاورحسگر اثر انگشت یکپارچه با کلید پاورویژگی امنیتی

تراشه 7نانومتری کایرین 980تراشه 7نانومتریپردازنده

5G سرعت تا 4.6 گیگابیت بر ثانیهسرعت تا 2.3 گیگابیت بر ثانیهپشتیبانی

8 گیگابایت12 گیگابایتحافظه رم

512 گیگابایت512 گیگابایتفضای ذخیره سازی 

دوربین ها

دوربین سه گانه جدید الیکا )اصلی، تله فوتو، اولتراـ  واید(در مجموع 6 دوربین

دوربیـن عقب 12مگاپیکسـلی )اصلی، تله فوتـو 3 اولترا 
واید

قابل استفاده برای ثبت تصاویر سلفی

4500 میلی امپر4380 میلی آمپرباتری

سوپر شارژ هواووی )55 وات(فست شارژ سامسونگ )سرعت نامشخص(فناوری شارژ

حدود 2600 دالر آمریکا )2299 یورو(1980 دالر آمریکاقیمت

نیمه های سال 2019اوایل اردیبهشت ماه 98تاریخ عرضه

جدول زیر مشخصات دو گوشی هوآوی Mate X و Samsung Galaxy Fold را با هم مقایسه می کند:
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رویداد

بـا تمـام این اوصـاف، به نظر می رسـد مهم ترین دغدغه به غیر از اپلیکیشـن های 
کاربردی و بهینه شـده برای این دو گوشـی، بحث دوام و کیفیت این نوع صفحات 
نمایشـگر اسـت به طوری که بسـیاری از کاربران از حاال نسبت به واضح بودن خط 
تـای وسـط نمایشـگر هـوآوی انتقاد می کنند؛ چیـزی که خود هـوآوی هم به آن 
اعتراف کرده اسـت. از طرفی سامسـونگ مدعی شـده گلکسـی فولد را تا پیش از 
عرضـه بیـش از 200 هـزار مرتبه باز و بسـته کرده و بدین ترتیـب اگر کاربر روزانه 
100 مرتبه گوشـی خود را باز و بسـته کند، باز هم صفحه نمایشـگر آن دسـت کم 
5 سـال عمر مفید خواهد داشـت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
فعال در حوزه فناوری بر این باورند که خریداری گوشی های هوشمند تاشو مجهز 
بـه صفحـه نمایش انعطاف پذیر، یکی از بزرگ ترین اشـتباهاتی اسـت که کاربران 
می توانند مرتکب شوند. آنها در توجیه اظهارات خود به وجود باگ های زیاد، خطر 
انفجار باتری و مشـکالت سـخت افزاری دیگر اشـاره می کنند. باید کمی صبر کرد 
و دید آیا ترند جدید گوشـی های تاشـو می تواند جای خود را در میان عالقمندان 

فناوری باز کند یا خیر؟ پاسخ این سوال در دست غول های 
بزرگ این فناوری است.

در رویـداد  MWC 2019 همچنیـن از هولولنـز جدیـد 
مایکروسـافت و گوشـی های جدیـد نوکیـا و سـونی نیـز 
رونمایی شـد که این محصوالت از اسـتقبال بسـیاری هم 

برخوردار بود.
 2 هولولنـز  مایکروسـافت  ترکیبـی  واقعیـت  هدسـت 
)Microsoft Hololens 2( کـه بـا قیمت 3هزار و 500 
دالر رسـماً معرفی شـده، با یک جفت گاگلز همراه اسـت که 
تصاویـر دیجیتالی را در دنیای واقعـی به نمایش درمی آورد؛ 

فنـاوری کـه مایکروسـافت نـام آن را واقعیـت ترکیبـی می نامد، در حالـی که دیگر 
کمپانی ها نظیر فیسبوک برای توصیف آن از عبارت واقعیت افزوده استفاده می کنند. 
مایکروسـافت همچنیـن کاربری جدیدی برای هولولنـز جدید طراحی کرده و به 
جای آن که انگشتان خود را در فضای مجازی و با کنترلر حرکت دهید، تنها کافی 
اسـت دسـت هایتان را در دنیای واقعی به حرکت درآورید تا آن اشـیای مجازی که 

در دنیای واقعی می بینید، به همین ترتیب حرکت کنند. 
سـازنده می گوید این هدسـت با فناوری ردیابی چشـم همراه اسـت که می تواند 

راه های بیشتری را برای تعامل ارائه کند.
نوکیا، ققنوس فناوری فنالند که سـالها عالقمندان و عاشـقان سـینه چاک خود 
را از نوآوری هـا و گوشـی های نوسـتالژیک خـود محـروم کرده بود، در نمایشـگاه 
امسـال دسـت پر بود و از نسـل جدید گوشـی  هوشـمند خود به نام »نوکیا 9 پیور 
ویـو« )Nokia  PureView 9( رونمایـی کـرد. نکته جالب توجه درباره گوشـی  
مذکور تعداد دوربین های آن اسـت چرا که این گوشـی  مجهز به 5 دوربین پشـتی 
اسـت. از 5 دوربیـن، سـه دوربیـن 12 مگاپیکسـلی 
تک رنـگ و دو دوربیـن 12 مگاپیکسـلی رنگـی 
آرجـی بـی)RGB( هسـتند. این مدل رنـگ، برای 
ایجـاد تصویر در تلویزیـون و مانیتورها به کار گرفته 
می شود. در این مدل، تمام رنگ ها از ترکیب سه رنگ 
تشکیل می شود. این سه رنگ عبارت هستند از قرمز 
)R(، سـبز )G( و آبـی )B( کـه بـه آن RGB اطالق 
می شـود. بـا ترکیب رنگ های یادشـده کـه به آن ها 
ابتدایـی)Primary( می گویند، رنگ های دیگر یا 

ثانویه )Secondary( ایجاد می شود.

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
فعال در حوزه فناوری معتقد هستند 
کـه  خریـد گوشـی های هوشـمند 
تاشـو مجهـز بـه صفحه نمایشـگر 
بزرگتریـن  از  انعطاف پذیر،یکـی 
اشتباهاتی است که مصرف کنندگان 

می توانند مرتکب شوند
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آلیاسیسارتباطهمراهمطمئن
شرکتنیرويبرقحرارتی

در یک فضای کسب و کار پویا با شاخصه های دنیای امروز، بهره گیری مناسب و بموقع از اطالعات رمز اصلی موفقیت در اتخاذ تصمیمات  حمید اسفندیاری
کارآمد در سازمان محسوب می شود. سازمانی می تواند در فضای رقابتی امروزی فرآیندهای سازمانی را به شکل موفق مدیریت و راهبری 

کند که جریان تبادل اطالعات در آن از سرعت مناسبی برخوردار باشد.
با توجه به اینکه سازمان ها باید تمامی اطالعات را به صورت سریع به کارکنان خود منتقل کنند و آنها بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی خاصی بهترین و 

سریع ترین پاسخ ها را به مدیران ارشد سازمان بدهند، شبکه های Enterprise کمک شایانی به این مقوله می کند. 
شبکه های Enterprise این قابلیت را به مؤسسات می دهد که بتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی - فیزیکی و سرعتی - تحت سیاست های از پیش تعریف شده، 

جریان مداوم اطالعات را در سازمان بدون وقفه حفظ کنند. 
این شــبکه ها در حال حاضر هرســاله با تغییرات و امکانات گســترده ای روبه رو می شوند چرا که برندهای متعدد هر روز سعی می کنند قابلیت های این شبکه ها را 

ارتقا دهند. یکی از این برند ها Cisco است. 
)Cisco ISE )Identity Service Engine  تالش می کند بر اساِس احراز هویت و اجرای policy ، یک سیستم کنترل دسترسی را به شبکه مهیا کند. 

شــرکت های متعددی می توانند از مزیت های متعدد شــبکه های Enterprise استفاده کنند. یکی از این مجموعه ها شرکت »مادر تخصصی نیروی برق حرارتی« 
اســت؛ شــرکتی که از ســال 1366 فعالیت خود را در قالب معاونت طرح و توسعه شرکت توانیر آغاز کرد. پس از 10 سال و در سال 1375 سازمان توسعه برق ایران 
به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت نیرو مشــغول فعالیت شــد که بعد ها و در ســال 1394 براساس اصل 44 قانون اساسی به شرکت »مادر تخصصی توسعه 

برق ایران« تبدیل شد. 
با توجه به اینکه این شرکت و شرکت های زیرمجموعه آن با اطالعات مهم و حیاتی در کشور روبه رو هستند، سرعت در دسترس بودن اطالعات و همچنین امنیت 

اطالعات از اهمیت باالی برخوردار است. گفت وگوی »آلیاسیس ارتباط« با »نینا خزدوز« مسئول فنی شبکه و IT شرکت نیروی برق حرارتی را می  خوانید.

گفت وگو

مسئول فنی شبکه IT شرکت نیروی برق حرارتی: 
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ضمن معرفی خود، بفرمایید واحد شما در  �
شرکت نیروی برق حرارتی چه مأموریت هایی 

را دنبال می کند؟
بنده »نینا خزدوز« هسـتم و حدود 10 سـال اسـت در حوزه 
شبکه و IT مشغول فعالیت هستم. در حال حاضر در شرکت 
نیروی برق حرارتی به عنوان ادمین شبکه به همراه همکاران 
پرتوانم مشـغول فعالیت هسـتیم. شرکت ما به عنوان شرکت 
مادر در حوزه تولید برق حرارتی در کشـور محسوب می شود 
کـه شـرکت های متعـددی را در زیرمجموعه خود دارد. ما در 
مجموعـه بـرق حرارتی، بـرق را برای کشـور تولید می کنیم 

تـا بعـد از تولیـد بـه بخش توزیـع رفته و در مدار قـرار گیرد. حوزه IT شـرکت نیز به 
دنبال پیاده سازی بهترین و به روزترین فن آوری های حوزه IT است. واحد ما تقریباً 
یـک تیـم 30 نفـره اسـت کـه در واحد های آمـار، نرم افزار و شـبکه مشـغول فعالیت 
هستند. ما در مجموعه شرکت مادر سعی می کنیم الگوی مناسبی برای شرکت های 
زیرمجموعـه باشـیم و بـا تجهیـزات و تکنولوژی بـه روزی که برای شـرکت تأمین و 
پیاده سازی می کنیم؛ بتوانیم نمونه های پیاده سازی شده را به واحدهای دیگر و دیگر 
شرکت های زیرمجموعه معرفی و گسترش دهیم. تمام تالش حوزه IT شرکت این 
است که بتوانیم به عنوان یک الگوی موفق مسیر درستی را برای همکاران IT دیگر 

شرکت ها ترسیم کنیم. 
چرا تصمیم گرفتید در شبکه شرکت از برند Cisco استفاده  �

کنید؟
Cisco یکی از برندهای معتبر و مطرح دنیا محسوب می شود. این شرکت توانسته 
تمامی نیازهای ما را به خوبی پاسخ دهد. به نظرم تمرکز باالی Cisco بر روی نیازهای 
مشتریان از ویژگی های مهم آن است. اما چرا ما به دنبال محصوالت Cisco رفتیم؟ 
بیشتر زیرساخت های شبکه شرکت تولید برق حرارتی اعم از سوئیچ ها و... که پیش 
از این در شرکت پیاده سازی شده اند، از محصوالت Cisco است. خب بالطبع برای 
اینکه بتوانیم سیستم یکپارچه بهتری داشته باشیم که بازدهی صددرصدی داشته 
باشـد، اولین انتخاب Cisco خواهد بود. بر پایه همین اسـتراتژی، اولین انتخاب ما 
 Cisco بود . البته نباید از این موضوع هم غافل شد که برند Cisco در بحث شبکه
یکـی از معتبرتریـن و بزرگ ترین شـرکت های تولید تجهیزات IT و طراحی شـبکه 
در سـطح دنیاسـت. این برند توانسته در بسـیاری از زمینه ها از آزمون های متعددی 

سربلند خارج شود. از آنجا که شرکت آلیاسیس ارتباط 
هم به عنوان نماینده این شـرکت در کشورمان مطرح 
 Cisco اسـت و پشتیبانی مناسـبی نیز از محصوالت
می کند، ما نتیجه واضحی گرفتیم که برند Cisco را 

انتخاب اول و آخر خود بدانیم. 
به چه علت تصمیم گرفته شد که در شبکه  �

ارتباطی شرکت  بازنگری شود؟ Cisco ISE چه 
کمکی به شما کرد؟

متأسـفانه در گذشـته شبکه شـرکت دچار اختالالت 
و حمـالت متعـددی می شـد. اگر بخواهـم به صورت 
دقیق تـر عـرض کنم، شـرکت هایی که به واسـطه کارکرد و تأثیرگـذاری خود در هر 
کشـوری در معرض تهدیدهای بیشـمار هسـتند، باید هر  گروه کاری جداگانه یک 
vlan برای خود داشته باشد تا براساس گروه کاری که در آن مشغول فعالیت است، 
فقط به منابع مرتبط خود دسترسـی داشـته باشـد. از قضا Cisco  این امکان را برای 
کاربران خود میسـر کرده اسـت ولی متأسـفانه پیش از این در شـرکت از این مزیت 
Cisco بهره برداری نمی شد و اصاًل vlanبندی انجام نشده بود و همین عدم توجه 
به این موضوع مهم، باعث از دسـت رفتن بسـیاری از اطالعات مهم شـرکت شده بود. 
در شرکت های بزرگی مثل ما که بیش از 600 تا800 نفر نیروی دائم در آن مشغول 
فعالیـت هسـتند، امنیـت اطالعات هرکـدام از کاربـران برای مجموعه بسـیار حائز 
اهمیت است. ما اگر می خواستیم برای هرکدام از نیروهای شرکت به صورت دستی 
بر روی پورت های سوئیچ یک vlan تعریف کنیم، هم از لحاظ زمان بندی کار بسیار 
طوالنی ای بود و هم در مراحل بعدی مثل جابجایی افراد باید مجدد بر روی پورت های 
سـوئیچ بـرای آن نفـرات تعریف می شـد که عماًل مشـکالت خـود را داشـت. ابتدا با 
 Active Directory توجـه بـه تخصص هـا و محل خدمت نفـرات، برای آنهـا در
گروه هـای کاری )مثـل همکاران حـوزه it، همکاران حوزه مالـی، همکاران اجرایی 

و...( تشکیل دادیم. ISE براساس 
احراز هویتـی که انجام می دهد، 
vlan آن شـخص را براسـاس 
گروه کاری که از پیش تعریف 
شـده، مشـخص می کنـد و 

 vlan در   ISE سـپس 

از این در شرکت پیاده سازی شده اند، از محصوالت  است. خب بالطبع برای 
اینکه بتوانیم سیستم یکپارچه بهتری داشته باشیم که بازدهی صددرصدی داشته 
Ciscoباشـد، اولین انتخاب Ciscoباشـد، اولین انتخاب Cisco خواهد بود. بر پایه همین اسـتراتژی، اولین انتخاب ما 
Cisco بود . البته نباید از این موضوع هم غافل شد که برند Cisco بود . البته نباید از این موضوع هم غافل شد که برند Cisco Cisco در بحث شبکهCisco در بحث شبکهCisco

ITیکـی از معتبرتریـن و بزرگ ترین شـرکت های تولید تجهیزات ITیکـی از معتبرتریـن و بزرگ ترین شـرکت های تولید تجهیزات IT و طراحی شـبکه 
در سـطح دنیاسـت. این برند توانسته در بسـیاری از زمینه ها از آزمون های متعددی 

و...( تشکیل دادیم.  براساس 
احراز هویتـی که انجام می دهد، 
vlan آن شـخص را براسـاس 
گروه کاری که از پیش تعریف 
شـده، مشـخص می کنـد و 

vlan در   ISE سـپس 

ما در مجموعه شرکت مادر 
سعی می کنیم با پیاده سازی 

تکنولوژی های مورد نیاز و معرفی 
قابلیت های آنها، الگوی مناسبی 

برای شرکت های زیرمجموعه
خود باشیم

گفت وگو
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مشـخص خـود قرار می دهد. پس اگر بـه هر دلیلی جابجایی 
صورت بپذیرد، دیگر نیازی به ادمین شـبکه نیسـت تا دوباره 

مجبور به تعریف پورت شود.
در ISE شـخص به محض الگین شـدن و به صورت خودکار، 
گروه کاری وی مشـخص می شـود و براساس آن گروه کاری، 
دسترسـی هایی به شـخص داده می شود و همچنین در عین 
حال دسترسی ها بر اساس vlan ها مرتب سازی می شود. به 
عنوان مثال اگر کسی در واحد مالی باشد، ابتدا در گروه مالی 
عضو می شود و بعد از آن هر کجای سازمان الگین شود، فقط 

دسترسـی های گروه مالی را می تواند داشـته باشـد و سرور مالی در دسترس آن فرد 
قرار می گیرد و به دیگر سرورها دسترسی نخواهد داشت. 

با این روش اجرایی که در شـرکت ایجاد شـده، حجم کار همکاران به شـدت کم شده 
و از همه مهم تر امنیت بسـیار باال رفته اسـت. ISE برای ما امنیت به ارمغان آورده و 

ما بعد از استفاده از ISE توانسته ایم vlan بندی را به صورت صحیح انجام دهیم.
مبانی Cisco ISE را تشریح فرمایید؟ �

پلتفرم سیسـکو ISE عموماً یک اسـتقراِر توزیع شـده از نودهاسـت که از سـه جزء 
مختلف تشـکیل می شـود؛ نود مدیریت )PAN Policy( ، نود نظارت و عیب یابی 

 .  PSNو نود سرویس های)MnT(
در نود مدیریت PAN مدیر شبکه به منظور کانفیگ سیاست ها وارد آن می شود. این 
نود، مرکز کنترل استقرار است که به مدیر شبکه اجازه می دهد که در کل توپولوژی 
سیسـکو ISE تغییراتـی انجـام دهـد و این تغییرات از نود ادمین به سـمت نودهای 

سرویس های )PSN Policy( خارج می شود.
 در نـود سـرویس های PSN تصمیمـات Policy اتخـاذ می شـود. اینهـا نودهایی 
هستند که دستگاه های شبکه همه پیام های شبکه را به آن ارسال می کنند؛ پیام ها 
در PSN پردازش می شـود و سـپس PSN مجوز یا عدم مجوز دسترسـی به شـبکه 

را صادر می کند. 
نـود MnT  نیـز جایـی اسـت که هنـگام login سیسـتم انجـام و گزارش ها تولید 
می شود. همه logها به این نود ارسال می شوند و MnT همه آنها را مرتب می کند. 
بنابرایـن می توانـد آنهـا را در فرمتـی خوانـا گـرد آورد. همچنیـن از آن بـرای تولید 

گزارش های مختلف استفاده می شود.
اگر امنیت را از مالك های ارزیابی Cisco ISE مدنظر قرار دهیم،  �

آیا Cisco ISE توانسته نیازهای شما را پاسخ 
دهد؟

قبل از پیاده سـازی ISE ، شـبکه ما حمالت متعددی 
را تجربـه کـرده اسـت کـه متاسـفانه بعـد از حملـه، 
کل اطالعـات روی سیسـتم ها کـد شـده ودیگر قابل 
بازیابـی نبودنـد. حال با راه انـدازی ISE اگر حمله ای 
متوجـه شـبکه ما شـود، به عنوان مثـال از طریق یکی 
از دسـتگاه های واحـد مالی، دیگر ایـن باج افزار قدرت 
انتقـال بـه واحد هـای دیگر را ندارد و فقـط واحد مالی 
درگیر آن می شـود و نهایتاً در پیشـرفت خود، اطالعات آن واحد را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد. یکی دیگر از عوامل امنیت ISE عدم دسترسـی افراد مختلف به دیگر 
گروه های کاری اسـت. بسـیاری از حمله ها سـهواً و از طریق واحدهای دیگر صورت 

می گیرد که با بستن بسیاری از دسترسی ها، این اتفاق به حداقل ممکن می رسد. 
چگونه با فعالیت های شرکت آلیاسیس ارتباط آشنا شدید؟ �

شـرکت آلیاسـیس ارتباط یک شـرکت معتبر در سطح کشور محسوب می شود. این 
شـرکت از سـال های قبـل به عنـوان پیمانکار تجهیزات IT در مجموعه ما مشـغول 
فعالیت بوده و از نظر سـابقه نیز یکی از قدیمی های شـرکت محسـوب می شـود. این 
شـرکت از ویژگی های متعددی برخوردار اسـت؛ در پاسـخگویی بسـیار موفق عمل 
می کننـد و از طرفـی همکاران شـرکت آلیاسـیس ارتباط از لحـاظ دانش فنی یکی 
از پیشـرو های صنعت IT کشـور محسـوب می شـوند. ما در کشـور با تعداد کمی از 
متخصصیـن فنـی مواجـه هسـتیم کـه بتواننـد با دقت و سـرعت به حل مشـکالت 

پیش آمده پاسخ مناسب دهند. 
از آنجا که شرکت آلیاسیس ارتباط به عنوان نماینده Cisco  در کشور مطرح است، 
همکاران این شـرکت اشـراف زیادی به محصوالت Cisco دارند و همین امر، به باال 
بودن سـطح آگاهی همکاران آن شـرکت منتج شـده است. آنها بر روی دیوایس های 
سیسـکو و مخصوصـاً ISE کـه بـه عنوان یکـی از تکنولوژ های نو در بازار محسـوب 
می شود، تسلط کامل دارند. از آنجا که دانش و تجربه از اولویت های شرکت ماسنت، 
طی برگزاری جلساتی مشورتی در حوزه IT، ما به این مهم تأکید زیاد داریم. شرکت 
آلیاسـیس ارتباط ضمن پشـتیبانی دقیق و سریع، از نعمت داشتن همکاران بادانش 
برخوردار است. ما به همکاری با این شرکت بسیار عالقمندیم و تصمیم داریم موارد 

دیگری را نیز با شرکت آلیاسیس ارتباط پیش ببریم. 

با اجرای ISE عالوه بر کم شدن 
حجم کار همکاران شبکه؛ امنیت 

باالیی نصیب شبکه مجموعه
شده است

گفت وگو
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Rasberry PiوArduino
ابزاریجذاببرایبرنامهنویسان

اینترنت اشیاء )IOT( بسیار سریع تر و فراتر از باورهای ما در حال رشد و شکل گیری است. تولید قطعات ارزان قیمت، ساده و پرکاربردی  محمدجواد تنها
همچون Arduino  و Rasberry Pi عالوه بر نقش آفرینی مستقیم در تولید برخی ابزارهای کاربردی، در تسهیل آموزش و جذب نوجوانان 
و جوانان عالقمند نقش ویژه ای ایفا می کند. از سوی دیگر افزایش پهنای باند اینترنت، گسترش ارتباطات همراه، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و... نیز شرایط 

رشد هرچه بهتر  آن را محیا کرده است.
کامپیوترهای تک بردی مانند raspberry pi 3 حقیقتًا ابزارهایی جذاب و دوست داشتنی برای برنامه نویسان و عالقه مندان به این حوزه به شمار می آیند.  

هنگام مشــاهده گجت ها و وســایل ساخته شــده با  raspberry pi به طرح هایی حرفه ای و فوق العاده ای برمی خورید که نبوغ و خالقیت سازندگان آنها را به رخ 
می کشد؛ افراد توانمندی که می توانند حتی با یک مینی کامپیوتر 35دالری، شاهکارهایی خیره کننده خلق کنند. 

محصول جدید raspberry pi  با ســرعت پردازنده باالتر و با قابلیت اتصال به شــبکه، با قیمتی مشابه نسخه پیشین خود عرضه شده است. هرچند ممکن است 
افراد تازه کار صرفًا به عملکردهای ســاده این نوع دســتگاه ها بســنده کنند اما ظرفیت های گسترده ای برای بکارگیری از این دستگاه های کوچک و ارزان قیمت 
وجود دارد. از تبدیل تلویزیون های قدیمی به تلویزیون های هوشــمند گرفته تا ســاخت کنســول بازی، پخش کننده موسیقی، انواع سرورها و هدایت و کنترل 

پهبادهای دوربرد، دزدگیر های تصویری و صوتی و... 
این بُرد ها طی 5 ســال گذشــته نســبت به نمونه های اولیه خود تغییرات زیادی داشــته اند. بُرد های اولیه فقط از یک درگاه USB، پردازنده 700 مگاهرتزی و رم 

512مگابایتی استفاده می کردند و ماژول وایرلس به صورت اکسترنال بر روی آنها سوار می شد. 
بُرد rasberrry pi 3 B+ پردازنده ای 4هســته ای با فرکانس 1.2 گیگاهرتز دارد؛ یک گیگابایت رم، کارت گرافیک video core5 و 4 پورت USB و از درگاه 

micro SD  و امکان اتصال بی سیم )wifi & Bluetooth( برخوردار است . 
کارآیی raspberry pi 3  به حدی مطلوب است که در بسیاری مواقع می توان از آن به عنوان یک کامپیوتر دسکتاپ بهره گرفت. عالوه بر اینها این بُرد مجهز 

به یک پورت HDMI ، یک پورت Lan و یک هدر 40 پین GPIO برای انجام پروژه های بلندپروازانه است. 
 ، HDMI ، با قیمت 10 دالر با پردازنده 1 گیگاهرتزی، 512 مگابایت رم Raspberry pi zero .به تازگی دو مدل ارزان قیمت از آن نیز به بازار عرضه شــده اســت

. wifi و  Bluetooth و پشتیبانی از micro SD درگاه
Raspberry pi zero w با قیمت  5 دالر نیز از پردازنده و رم مشابهی استفاده می کند ولی از اتصال دوربین و قابلیت های بی سیم پشتیبانی نمی کند. 

تمامی مدل های raspberry pi  صرفًا در قالب یک بُرد فروخته می شــوند و شــما نیازمند یک منبع تغذیه 5ولتی از نوع micro USB ، کیبرد و ماوس و صفحه 
نمایش و احتماالً یک کیس هستید.  

نصب سیستم عامل بر روی micro SD نیز از ملزومات بهره گیری از آن خواهد بود. 
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g نرم افزارهای قابل نصب
از    raspberry pi بردهای 
ورژن های متعددی از لینوکس 

اما  می کنند  پشتیبانی 
بهترین  از  یکی 
توزیع های لینوکس 

برای این نوع دستگاه ها 
  raspbian سیستم عامل 

از این سیستم عامل را به است. raspberry pi  خود نیز استفاده 
مشتریانش توصیه کرده است. این سیستم عامل نرم افزارهای پیش فرض همچون 
مرورگر وب، سرویس های دریافت mail ، ابزارهای برنامه نویسی جاوا و پایتون 

و... برخوردار است. 
Raspbian  به تازگی محیط دسکتاپ خود را با بهره گیری از پیکسل دسکتاپ 

از  از نظر بصری بسیار دلچسب تر و چشم نوازتر  ارتقا داده و 
ورژن های قبلی آن است. 

اگـر raspbian  پاسـخگوی نیازهـا و توقعـات شـما نیسـت، 
می توانیـد از توزیع هایـی ماننـد Arch Linux، اوبونـو، جنتو و برخی 
 OSMC و OpenElec .دیگـر از توزیع هـای دیگر لینوکس اسـتفاده کنیـد
نیز می توانند یک مدیاسـنتر برای شـما ایجاد کنند. به کمک آنها می توانید یک 

سینمای خانگی زیبا و هوشمند بسازید. 
  raspberry pi مایکروسافت نیز در سال 2015 نسخه ای از ویندوز 10 را برای
تولید کرد. این سیستم عامل به صورت رایگان و با هدف کمک به توسعه پروژه های 

سخت افزاری در حوزه IOT توزیع شده است.  
مدیرعامـل raspberry pi  ابـراز امیدواری کرده که در آینده ای نزدیک توزیع 

دسکتاپ ویندوز 10 بر روی بُرد های raspberry pi  نصب شوند. 

g )Arduino( آردوینو
آردوینـو میکروکنترلری اسـت کـه اگرچه به انـدازه raspberry pi  قدرتمند 
نیسـت امـا دارای سـخت افزاری بسـیار قوی بـرای پروژه های الکترونیک اسـت. 
آردوینو برخالف raspberry pi  نیازمند هیچ گونه برنامه و یا سیسـتم عاملی 
بـرای اجـرا نیسـت و کافـی اسـت چنـد خـط کـد در آن وارد شـود تا آمـاده کار و 

سرویس دهی شود. 
raspberry pi  و Arduino علیرغم تمامی تفاوت هایشان، یک وجه اشتراک 
بسـیار اساسـی با یکدیگر دارند؛ هر دو آنها توسـط کسـانی طراحی شـده اند که 
بـرای امـر آموزش به دانش آمـوزان اهمیت ویژه ای قائل بوده اند. نکته جالب اینکه 
Arduino در سـال 2005 و raspberry pi در سـال 2012 بـه بـازار عرضـه 

شده اند.

g   raspberry pi نسبت به Arduino مزیت های

سادگی
ارتباط دهی Arduino به سنسورهای آنالوگ، موتورها و دیگر اجزای الکترونیکی 
تنها با چند خط کدنویسـی قابل انجام اسـت؛ این در حالی اسـت که برای خواندن 
ایـن مـوارد در raspberry pi شـما نیـاز به نصـب کتابخانه هـای نرم افزاری و 
سـایر نرم افزارهای مورد نیاز آنها خواهید داشـت. از سـوی دیگر برنامه نویسـی در 
  raspberry pi فرآیند بسـیار سـاده ای اسـت امـا این فرآینـد در Arduino

نیازمند حد قابل قبولی از اشراف بر دستورات اجرایی لینوکس 
دارد. 

پایداری
از آنجا که raspberry pi  از نظر 
عملکـرد بر سیسـتم عامل منطبق 
اسـت، بـرای خامـوش کـردن و یا 
قطع ارتباط آن با منبع تغذیه، باید 

به درسـتی Shut down  شـود، در 
غیر این صورت ممکن است که سیستم عامل 

و یا برنامه های آن آسـیب ببینیـد؛ اما Arduino به 
راحتـی و بـدون هیچ خطر و مشـکلی قابـل راه اندازی و قطع و 

وصل شـدن اسـت. خاموش و روشـن شـدن مجدد Arduino هیچ 
تأثیری در اجرای بالدرنگ کد بارگذاری شده در آن ندارد.  

نام بردقیمت به دالر

30$Orange Pi Prime

80$Banana Pi M3

60$Rock64

24$Arduino

59$Asus Tinker Board

59$Odroid-C2

80$Odroid-XU4

32$LTS-Pine A64

130$CC-A80 Cubieboard4

263$BeagleBoard X15

111$Odroid H2

385$LattePanda Alpha

229$UDOO BOLT

35$ Libre Computer Le
Potato

70$RockPro64 Pine64

15$BBC micro:bit

60$Banana Pi-M64

45$NanoPi NEO4

rasberry pi بردهای مشابه و هم رده

  raspberry pi رقبای

 شـما نیـاز به نصـب کتابخانه هـای نرم افزاری و 
سـایر نرم افزارهای مورد نیاز آنها خواهید داشـت. از سـوی دیگر برنامه نویسـی در 
raspberrypi فرآیند بسـیار سـاده ای اسـت امـا این فرآینـد در pi فرآیند بسـیار سـاده ای اسـت امـا این فرآینـد در pi

نیازمند حد قابل قبولی از اشراف بر دستورات اجرایی لینوکس 

  از نظر 
عملکـرد بر سیسـتم عامل منطبق 
اسـت، بـرای خامـوش کـردن و یا 
قطع ارتباط آن با منبع تغذیه، باید 

  شـود، در 
غیر این صورت ممکن است که سیستم عامل 

Arduinoو یا برنامه های آن آسـیب ببینیـد؛ اما Arduinoو یا برنامه های آن آسـیب ببینیـد؛ اما Arduino به 
راحتـی و بـدون هیچ خطر و مشـکلی قابـل راه اندازی و قطع و 

Arduinoوصل شـدن اسـت. خاموش و روشـن شـدن مجدد Arduinoوصل شـدن اسـت. خاموش و روشـن شـدن مجدد Arduino هیچ 
تأثیری در اجرای بالدرنگ کد بارگذاری شده در آن ندارد.  

نرم افزارهای قابل نصب
از    raspberry
ورژن های متعددی از لینوکس 

اما  می کنند  پشتیبانی 
بهترین  از  یکی 
توزیع های لینوکس 

برای این نوع دستگاه ها 
raspbian

از  از نظر بصری بسیار دلچسب تر و چشم نوازتر  ارتقا داده و 

اگـر 
می توانیـد از توزیع هایـی ماننـد 

دیگـر از توزیع هـای دیگر لینوکس اسـتفاده کنیـد. 
نیز می توانند یک مدیاسـنتر برای شـما ایجاد کنند. به کمک آنها می توانید یک 

سینمای خانگی زیبا و هوشمند بسازید. 
مایکروسافت نیز در سال 
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مصرف انرژی 
امکانـات و قدرت سـخت افزاری raspberry pi مسـلتزم اتصـال دائمی منبع 
تغذیه 5 ولتی به آن اسـت و این کارگزاری باتری را کمی دشـوار می کند. در حالی 
که Arduino به انرژی بسیار کمی نیاز دارد و به راحتی به کمک باطری تغذیه 

می شود. 
قیمت

 raspberry به شکل قابل مالحظه ارزان تر از Arduino واضح است که قیمت
pi است. این اختالف قیمت به طور میانگین در حدود یک سوم است. 

g raspberry pi مزیت های
Arduino نسبت به

شـاید مطالعـه مزایـای Arduino اینگونه 
القـا کنـد که این بُرد بـه لحاظ منطقی بهتر و 
کارآتر است؛ اما در واقع این طرح 
و پروژه شماسـت که تعیین 
می کنـد از کدام یـک از این 
بردها و یا بردهای مشابه آنها 

استفاده کنید.  
قدرتمند بودن 

 raspberry pi اصلـی  شـاخصه 
قـدرت پردازشـی آن اسـت. raspberry pi مانند یک 
کامپیوتـر توانایـی انجام چندین وظیفه را به طور همزمان دارد؛ از 

این رو افرادی که در پی سـاخت پروژه های پیچیده در حوزه رباتیک یا پروژه های 
نیازمنـد کنترل هـای از راه دور و از طریـق اینترنت را دارنـد، raspberry pi را 

انتخاب خواهند کرد.  
raspberry pi حتی می تواند یک پرینت سرور و یا یک وب سرور کوچک باشد. 
این بُرد به طور میانگین در حدود 40 برابر  Arduino سـرعت دارد و با اسـتفاده 
از آن می توانید ایمیل ارسـال کنید، فیلم ببینید و یا موسـیقی گوش کنید و برای 

بسیاری از کارها نیاز به نصب سخت افزار خارجی ندارید.  
شبکه

عالوه بر وجود یک پورت اترنت که به وسـیله آن اتصال مسـتقیم به شـبکه برقرار 
می شود، raspberry pi می تواند از طریق پورت USB  و دانگل های wifi  نیز 
به اینترنت و یا شبکه متصل شود در حالی که اتصال Arduino به اینترنت فرآیند 
بسـیار دشواری است. اتصال Arduino به شبکه مستلزم نصب سخت افزارهای 

جانبی است که باید به درستی به آن متصل شده و آدرس دهی شوند.  

عدم نیاز به اطالعات عمیق الکترونیکی
برای بهره گیری از Arduino شما به دانش مقدماتی در حوزه الکترونیک نیازمند 
خواهید بود و در مورد زبان های برنامه نویسـی مانند c اطالعاتی داشـته باشید اما 
برای کار با raspberry pi الزم نیسـت مهارت و دانش بسـیار عمیقی در حوزه 
برنامه نویسـی داشـته باشـید و برخورداری از دانش محدود در حوزه الکترونیک، 

برای پیشبرد پروژه ها کفایت خواهد کرد.   
مزیت دیگر raspberry pi امکان تعویض سیسـتم عامل تنها با جابجایی یک 

کارت حافظه )Arduino( است. 

می شود. 
قیمت

Arduinoواضح است که قیمت Arduinoواضح است که قیمت Arduino به شکل قابل مالحظه ارزان تر از 
pi است. این اختالف قیمت به طور میانگین در حدود یک سوم است. 

graspberrypi مزیت هایpi مزیت هایpi
Arduino نسبت بهArduino نسبت بهArduino

شـاید مطالعـه مزایـای 
القـا کنـد که این بُرد بـه لحاظ منطقی بهتر و 
کارآتر است؛ اما در واقع این طرح 

بردها و یا بردهای مشابه آنها 
استفاده کنید.  
قدرتمند بودن 

اصلـی  شـاخصه 
قـدرت پردازشـی آن اسـت. 

کامپیوتـر توانایـی انجام چندین وظیفه را به طور همزمان دارد؛ از 
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علی حامدی جهت بررسی دالیل محبوبیت سیستم های ذخیره ساز 
UNITY در بازار ایران، گریزی می زنیم به سیستم های 
ذخیره سـاز مطرحـی که در 15 سـال گذشـته در زمان 
خودشان در بازار ایران محبوبیت قابل توجهی داشتند و سپس ضمن واکاوی این 

دالیل به سیستم های ذخیره ساز UNITY خواهیم پرداخت. 
بخش عمده تقاضا در بازار ایران به دالیل مختلف )سایزینگ یا تحریم ها( معموالً 
رده متوسط و کوچک محصوالت ذخیره ساز را شامل می شده و این تمایل تا امروز 
نیز ادامه داشـته اسـت. اولین سیسـتم های ذخیره سازی که حدود 15 سال پیش 
وارد بازار ایران شد، محصوالت MSA و EVA از شرکت HP بود. هنوز در بسیاری 
 MSA1500 از قبیل MSA از دیتاسـنترهای ایران، محصوالت مختلف خانواده
و P2000 را در مدار می بینیم. امروزه در دیتاسنترهای مختلف تهران یا شهرهای 
دیگـر، مدل هـای مختلـف   EVA(  Enterprise Virtual Array(از قبیـل 
سـری های  8100/6100/4100، 8400/6400/4400 و یـا آخریـن سـری این 

محصول P6300/P6500 را می بینیم. 
این سیسـتم های ذخیره سـاز در بازه سـال های 2011-2004  تقریباً بازار ایران را 
در کنترل خود داشتند. آشنایی و تمایل شرکت های فعال در حوزه بازار IT  در آن 
مقطع با محصوالت شرکت HP و تجربه موفق فروش سرورهای مختلف آن شرکت 

در بازار ایران، به عنوان دالیل اصلی مقبولیت این سیستم های ذخیره ساز بود. 
مقطع مورد اشـاره )سـال های 2004-2011) را می توان دوران حکومت طالیی 
محصوالت شرکت HP در بازار ایران نام برد و برندهای دیگر ذخیره سازی از قبیل 
EMC,IBM,Hitachi,NetApp مجموعاً سـهم ناچیزی از بازار ایران را در بازه 

زمانی مورد اشاره در اختیار داشتند. یکی از مشکالتی که اغلب استفاده کنندگان 
این سیسـتم های ذخیره سـاز با آن سروکار داشتند، درصد باالی خرابی کنترلرها 
و باتـری کش هـای محصـوالت MSA/EVA بـود اما به دلیل آنکـه عماًل خبری از 
رقیبـی جـدی در بـازار نبود، همواره انتخاب های مشـتریان فقـط و فقط از همین 
محصـوالت بـود. این رویه تا مقطع زمانی 2011-2010 ادامه داشـت تا جایی که 
Flare30 بر روی محصوالت clarion سـری CX4 شـرکت EMC وارد بازار شد 
با پشتیبانی از قابلیت Auto Tiering  و Fast Cache. این دو قابلیت بازارهای 
جهانی و بالطبع بازار ایران را کاماًل تحت شعاع قرار داد به طوری که برای اولین بار 
 Clariion در مقطع زمانی 2011-2012 شاهد سفارش سیستم های ذخیره ساز

که نسل چهارم خود را در آن مقطع روانه بازار کرد، بودیم.
این مسـئله درسـت در زمانی بود که شـرکت HP نسـل جدید محصوالت EVA با 
عنـوان سـری P6300/P6500 را روانـه بـازار کرده بود که بـه دلیل عقب بودن 
تکنولـوژی از رقیـب خـود یعنـی EMC کـه در برابـر قابلیت هایـی از قبیل امکان 
ایجـاد Pool هـای نامتجانـس، قابلیـت Auto Tiering و Fast cache حرفی 
برای گفتن نداشت، باعث یک شکست تجاری بزرگ برای محصوالت ذخیره ساز 

شرکت HP در رده  Midrange در مارکت جهانی و بالطبع در ایران شد. 
شرکت HP جهت حفظ بازار جهانی ذخیره سازها، به سرعت سراغ خرید شرکت 
3PAR رفته بود و بازار ایران هم همانند بازار جهانی در شـک ورود برند EMC به 
بازار بود. شـرکت EMC هم بالفاصله نسـل جدید سیسـتم های ذخیره سـاز خود 
یعنی VNX1 را وارد بازار کرد که تمامی قابلیت های مطرحی که در بروزرسـانی 
Flare30 بر روی Clariionهای CX4 اضافه کرده بود را در VNX قرار داده بود 

مروری بر تاریخچه برندهای مطرح بازار ایران و دالیل 
UNITY کشور به سیستمهای ذخیره ساز IT اقبال بازار

نگاه تخصصی



23

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شمــــاره 
1398 خرداد 

نگاه تخصصی

و حداکثـر تعـداد هاردهـا، نوع اتصاالت داخلی و IO Moduleهای این سیسـتم 
ذخیره ساز را نیز به طور محسوسی نسبت به CX4ها ارتقا داده بود.

 ایـن زمان )مقطـع زمانی 2013-2011) را می توان زمان ورود اصلی محصوالت 
شـرکت EMC به بازار ایران دانسـت و به دلیل خروج ناگهانی طالیه دار HP یعنی 
P6300/P6500 و قابلیت های ارزشـمند اشاره شـده، بازار ذخیره ساز کشور در 
کنترل شرکت EMC قرار گرفت و بسیاری از شرکت هایی که تا دیروز واردکننده 
 EMC بودند، به سـمت واردات ذخیره سـازهای شـرکت HP محصوالت شـرکت

چرخش پیدا کردند. 
همـگام بـا ورود VNX1 به بـازار ایران و تنوع مدل های مختلف این خانواده، اغلب 
خریداران نیاز خود را در سبد محصوالت این برند پیدا کرده و خیلی سراغ برندهای 

دیگر نروند. 
 EMC این موضوع باعث شـد تعداد شـرکت هایی که اقدام به واردات محصوالت
می کنند، هر روز افزایش یافته و درخواست های خریداران نیز به این سمت گرایش 
پیدا کند. بعد از آنکه شرکت HP موفق به خرید 3PAR  شد، سری های مختلفی 
از محصوالت این خانواده وارد بازار جهانی شد و به دلیل تالش برخی شرکت های 
قدیمی تر در بازار ایران جهت ورود این خانواده به بازار، شـاهد حضور این برند در 

مارکت ایران بودیم و هستیم. 
سـالها مقایسـه های مختلفـی بین محصـوالت مختلـف 3PAR و VNX که حاال 
VNX2 را روانه بازار کرده بود، بین کارشناسـان فنی شـرکت ها صورت می گرفت 
کـه در برخـی قابلیت هـا از قبیـل معمـاری پردازنـده و پشـتیبانی از بیـش از دو 
کنترلـر برتـری بـا 3PAR و در برخـی قابلیت هـا از قبیل الگوریتم مورد اسـتفاده 
در Automatic Tiering و عملکـرد External Cache بـه نوعـی چرخـه به 

سمت VNX بود.
 بنابرایـن در مقطـع زمانـی 2013 تا 2016 شـاهد حضور هـر دو محصول در بازار 
ایران بودیم اما به نظر نگارنده؛ به دلیل تنوع محصول، قیمت پایین تر، عدم خرابی 
محسـوس - چه در سـطح کنترلر و چه در سـطح باتری کش -کماکان تمایل بازار 
کشـور به سـمت VNX بود تا 3PAR. اما با تغییرات ایجادشـده در شرکت HP که 
اینک HPE نامگذاری شده بود و با نام و نشان جدیدی وارد بازار شده بود، اتفاقات 

دیگری نیز رخ داد که در پارامترهای تعیین کننده خریداران تأثیرگذار بود. 

g عامل عقب نشینی در بازار HP تغییر در استراتژی
مهم تریـن تغییـری که HPE به آن دامن زد، ایجـاد Service Support جهت 
دسترسی به فایل های بروزرسانی تمامی محصوالت خود و غیر رایگان شدن این 
دسترسی ها بعد از پایان دوره گارانتی سخت افزار )معموالً سه ساله( بود که باعث 
شـد در صورتی که مشـتری اقدام به تمدید و پرداخت هزینه جهت دسترسـی به 
فایل های پشـتیبان نکند، امکان دسترسـی به فایل های بروزرسـانی محصوالت 

شرکت HPE وجود نداشته باشد.
این درحالی بود که شرکت EMC که هم اکنون با ترکیب در شرکت DELL تبدیل 
به DELL EMC شده، هیچ تغییری در استراتژی خود جهت محدودسازی خریدار 
پس از پایان دوره گارانتی به فایل های بروزرسانی نداده بود البته در صورتی که نیاز 
به support نرم افزاری یا سـخت افزاری محصول خریداری شـده پس از از پایان 

 DELL و هم HPE دوره گارانتی سخت افزاری باشد، هم
EMC این سـرویس ها را با پرداخت هزینه 

به مشـتریان خود ارائـه می دهند. منظور 
firmware،ما دسترسـی به نرم افزارهـا
هـای سیسـتم عامل ذخیره سـاز یـا هارد 
دیسک هاست که برای در اختیار قراردادن 

آنها به مشتری، DELL EMC تا االن هزینه اضافه از مشتری بعد از اتمام گارانتی 
دسـتگاه نگرفته در حالی که شـرکت HPE هرگونه دسترسـی به firmware یا 
فایل های بروزرسانی نرم افزارهای مرتبط با سیستم های ذخیره ساز خود را منوط 

به خرید support کرده است. 
این مسـئله یکی از مهم ترین دالیلی بوده و هسـت که باعث شـده تمایل به خرید 
تجهیزات ذخیره سـاز HPE در بازار ایران رو به کاهش باشـد. علیرغم این مسـئله 
که سیسـتم های ذخیره ساز 3PAR در نسـخه های غیر Refurbished کارآیی 

قابل توجهی داشته و دارند. 

g برای تثبیت موقعیت در بازار EMC چالش های شرکت
 VNX2 رسـماً ثبت سفارش های جدید EMC در مقطع زمانی 2017 که شـرکت
را متوقـف و مشـتریان را بـه سـمت محصول جدیـد خود در رده ذخیره سـازهای 
 VNX سـوق می داد، برخی مشکالت محصوالت خانواده UNITY متوسـط یعنی

کاربران را کالفه کرده بود. 
مطرح شـدن سیسـتم عامل داخلی وینـدوزی، Pool Offline بعضاً بدون دلیل 
 Unified VNX خرابی دیسک، پیچیده بودن معماری و فرآیند بروزرسانی سری
 DELL EMC بود که شـرکت VNX از مهم ترین شـکایت های کابران محصوالت
با معرفی محصول UNITY در زمانی طالیی، موفق به پوشـش مشـکالت اساسی 

مصرف کنندگان محصوالت خود شد. 

g UNITY رازهای موفقیت ذخیره سازهای
اسـتفاده از سیسـتم عامل لینوکـس جهـت سیسـتم عامل داخلی، امـکان تقلب 
در خریـد و اعمـال الیسـنس - کـه یکـی از مشـکالت VNXھـا بـود - را برطرف 
کـرد. همچنیـن تغییر معماری Unified انجام شـد به طـوری که دیگر خبری از 
کامپوننت های سخت افزاری Data Mover، control station  در VNXهای 
Unified در Unity نبوده و قابلیت NAS در کنار San بر روی یک سـخت افزار 

مشترک ارائه شد.
همچنین برخی فرآیندهای  فاز نگهداری از قبیل Reinitial یا Reimage که در 
سیستم های ذخیره ساز VNX بر روی کنسول مدیریتی قرار نداشت و دسترسی 
به فرآیند آنها نیز برای همگان در دسترس نبود، به صورت رایگان در داخل محیط 
نرم افزار مدیریتی )Unisphere( قرار گرفت؛ یکی دیگر از دالیلی که باعث شـد 

خریداران VNX2 خیلی سریع به سمت UNITY کوچ کنند.
 حـذف الیسـنس های معروف بـه TB از روی هاردها بود کـه باعث کاهش قیمت 
سـری UNITY نسـبت به VNX شـد. همچنین در بعد فنی پشـتیبانی از امکان 
افزایش یا کاهش فضای FAST Cache، عملکرد ساده تر پیکربندی قابلیت هایی 
از قبیل Local/Remote Replication، تنوع در استفاده از هاردهای متنوع 
خصوصـاً طیـف وسـیعی از SSD ها به همـراه باال بردن توان دسـتگاه ها و معرفی 
سری All flash همه و همه در کنار عدم تغییر در دسترسی رایگان به فایل های 
بروز رسـانی سیسـتم ذخیره ساز، باعث شد در حال حاضر UNITY محبوب ترین 

سیستم ذخیره ساز در بازار ایران لقب گیرد.

DELL و هم DELL و هم DELL
این سـرویس ها را با پرداخت هزینه 

دیسک هاست که برای در اختیار قراردادن 
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vSAN یـا همـان Virtual San توسـط شـرکت  لیال محمدپور
erawMV از سـال 2005 در حـوزه نرم افزارهـای 
مجازی سازی در دنیا کار خود را آغاز کرده و در 13 سال 
گذشـته توانسـته جایگاه مناسـبی در میان کاربران کسـب کند. از تولیدات این 
شرکت در امر مجازی سازی می توان به VMware vSphere به عنوان یکی از 
قدرتمندترین نرم افزار های مجازی سـازی دنیا اشـاره کرد. vSAN ضمن کاهش 
هزینه ها؛ کارآیی را در تولید نرم افزارها بهبود بخشـیده و توانسـته ضمن برقراری 
راه های امن تر برای کاربران، انعطاف پذیری را نیز باال برد. VMware را اگر روی 
سیسـتمی بـا امکان مجازی سـازی نصب شـود، این امکان را بـه کاربر می دهد تا 
ماشین های مجازی متعددی را با سیستم عامل ها و کنترل پنل های مختلف روی 

آن پیاده سازی کند.  
با  VMware و تنها بر روی یک سیسـتم می توان شـبکه های مجازی پیچیده ای 
را راه اندازی کرد و بسیاری از نرم افزارها را در بسیاری از محیط ها به طور همزمان 
اجـرا کـرد. همچنیـن از آن می توان بـدون نیاز به انجام عملیات پارتیشـن بندی 
دوباره  هارد، سیسـتم عامل جدیدی را نصب و بدون نیاز به بوت کردن سیسـتم، 

بین سیستم عامل های نصب شده جابه جایی انجام داد.  
 VMware یا همان VMware VSAN از VMware  در سـال 2013 شـرکت
Virtual SAN رونمایـی کـرد. vSAN اولیـن تکنولوژی در نوع خود نبود و قباًل 
نمونه هایـی مثـل Nutanix و SimplVity بـا همین روش معرفی شـده بودند 
امـا  vSAN ویژگی هـای منحصربه فـردی دارد کـه در ادامـه بـه تعـدادی از آنها 

می پردازیم.  
قبل از اینکه بخواهیم تکنولوژی vSAN را توضیح دهیم، در قدم اول جایگاه خود 

SAN را در شبکه های کامپیوتری مورد بررسی قرار می دهیم. 
تکنولوژی krowteN aerA egarotS( NAS( تحت عنوان Device مرکزی 
در شـبکه قرار می گیرد و کل Storageها روی این دسـتگاه نصب می شـوند. 
وقتی Storageها روی دستگاه نصب شد؛ سرورها برای خواندن اطالعات دیگر 
نیاز به  هارد های لوکال خود ندارند و بالفاصله وصل می شوند و اطالعات را از روی 
SAN Storageها می خوانند. در این سناریو اگر یکی از سرورها بنا به دالیلی از 
کار افتاد، سـرور دوم به راحتی می تواند به وسـیله SAN Storageها وصل شود 

و کل دیتا ها و کل VM ها را به راحتی حفظ کند. 

g ،از کار بیفتد SAN حال اگر خود دستگاه 
 چه اتفاقی می افتد؟ 

در جواب به این سؤال باید گفت به علت جایگاهی که Device های SAN دارند، 
تک به تک قطعات معموالً به صورت زوج تعریف شده است. اگر بخواهیم ساده تر 
بگوییم، دو کنترلر دارند. اگر به هر دلیلی یکی از این کنترلر ها از کار بیفتد، کنترلر 
دیگر بالفاصله عمل می کند و ادامه کار را انجام می دهد و ارتباط قطع نمی شود. 

در واقع یک دستگاه است ولی دو دستگاه در یک شاسی قرار گرفته است. 
برای اینکه دیگر مجبور نباشیم از دو کنترلر و به اصالح دو دستگاه استفاده کنیم، 
اینجاسـت که vSAN نقش خود را ایفا می کند. vSAN نرم افزاری اسـت که در 
زمانی که اطالعاتی را در  هارد اول سـرور اول در حال ثبت کردن هسـتیم، همان 
اطالعات بالفاصله به وسیله این نرم افزار در سرور دوم و در  هارد اول ثبت می شود 
و اگر به هر دلیلی سرور اول از شبکه خارج شود، بالفاصله بدون اینکه شبکه از کار 

بیفتد، VM باال می آید و ارتباط به هیچ عنوان قطع نشده است. 
vSAN یـک الیـه توزیعـی )Distributed( از نرم افـزار اسـت کـه بـه صورت 
 vSAN .به اجرا در می آید ESXi Hypervisor و به عنوان بخشـی از Native
ظرفیت Local یا اتصال مسـتقیم تجهیزات یک Host Cluster را جمع آوری 
کرده و یک Storage Pool واحد و اشتراکی را در سرتاسر Hostها در کالستر 

vSAN ایجاد می کند.  
vSAN ضمـن پشـتیبانی از ویژگی هـای VMware نظیـر HA، vMotion  و 
Shared Stor- هسـتند، لـزوم وجود Shared Storage کـه نیازمند DRS
age خارجـی را برطـرف کـرده و پیکربنـدی Storage و همچنیـن فرآینـد 

آماده سازی فعالیت های ماشین مجازی را تسهیل می کند. 

ggشامل چیست؟ vSAN
 Disk از یـک سـری VMware Virtual SAN یـا همـان VMware vSAN
Group اسـتفاده می کند. این گروه از Diskها به دو بخش تقسـیم می شـوند؛ 
سـری اول Cache Disk هسـتند که معموالً SSD هسـتند و سری دوم معموالً 

vSAN یک راهکار پیشرفته مدیریت ذخیره

نگاه تخصصی
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Capacity Disk هستند که این دیسک ها می توانند SSD یا HDD باشند.  
  Capacity و 7 دیسک )DSS( ksiD ehcaC شامل یک DISK Group هر
اسـت. الزم به ذکر اسـت اگر ما آن Capacity disk ها را هم از SSD اسـتفاده 
کنیم، عماًل با راهکاری مواجه می شویم که یک ALL Flash استورج است؛ ولی 

اگر از HDD استفاده شد، راهکار ما هیبرید تلقی می شود. 
پـس نتیجـه می گیریم که در هر DISK Group هشـت دیسـک وجود دارد که 
  DISK Group 5 تا ESXi  است و هر یک SSD یا HDD 7 و SSD شامل یک
می توانند داشـته باشـد. یعنی با یک حسـاب سرانگشـتی می توان متوجه شد که 

Disk 40 می توانند عضو vSAN باشند. 

g استفاده کنیم؟vSAN  چرا باید از تکنولوژی
خیلی از شـرکت ها به علت هزینه باال نمی خواهند از SAN Storage اسـتفاده 
کنند. پس برای اینکه هزینه بیشـتری متحمل نشـوند، ابتدا  هارد ها و سـرورهای 
مـورد نیـاز را تهیـه می کننـد و بـا vSAN از به وجـود آمدن مشـکالت احتمالی 
 Blade آینـده جلوگیـری می کننـد. این نرم افزار بـه منظور اسـتفاده در محیط
Server از JBOD پشـتیبانی می کند. این درحالی اسـت که اگر کالستر حاوی 
Blade Server باشـد، امـکان افزایـش ظرفیـت Datastore  بـا اسـتفاده از 

JBOD Storage که به Blade Serverهایی که متصل است، وجود دارد.
 Virtual SAN از On-Disk Virtual File Format 3.0 پشتیبانی می کند 
که Snapshot بسیار سریعی داشته و همچنین فرآیند تهیه Clone و مدیریت 

آن در هر یک از کالسترهای VSAN پشتیبانی می شود. 
 VSAN توسط تکنولوژی Fault Domains همچنین پشتیبانی از تنظیمات 
به منظور محافظت از Hostها در مقابل خرابی Rack یا Chassis است که این 
امر زمانی رخ می دهد که کالستر VSAN چندین Rack یا Blade Server را 

در یک دیتاسنتر تحت پوشش امنیتی قرار دهد. 
پشتیبانی از کالسترهایکالسترهای Stretch از دیگر مزیت های استفاده از این 
نرم افزار است. Virtual SAN از کالسترهای کالسترهای Stretch شده که در 
سراسر مکان های جغرافیایی پوشش امنیتی ایجاد می کند، پشتیبانی می کند. 

g   چیست؟ VSA با vSAN تفاوت های 
VSA  و VSAN بـه صـورت بنیـادی عملکـردی متفـاوت از هـم دارنـد و اصـاًل 

مقایسـه کـردن آنهـا از جوانب  مختلف چندان درسـت نیسـت. راهکار VSA که 
مخفف  Virtual Storage Appliance برای موارد محدود و تعریف  شده ای 
برحسـب نیازهای خاص پیشـنهاد شـده اسـت در حالی که راهکار vSAN یک 
راهکار پیشرفته مدیریت ذخیره سازی در خود جای داده است. از لحاظ کارآیی، 
انعطاف پذیری، توسـعه پذیری و مدیریت آسان راهکار vSAN بسیار پیشرفته تر 
از راهکار VSA اسـت.VSA یک راهکار متمرکز ارزان قیمت و بسـیار سـاده برای 
ایجاد Shared Storage در محیط های بسـیار کوچک اسـت اما vSAN یک 
راهکار توزیع شده و بسیار پیشرفته برای محیط های مجازی و به ویژه محیط های 
 vCenter مجـزا از مجموعه Virtual Appliance یـک VSA .اسـت Cloud

است. 
 vSphere در هسته اصلی Built-In یک نرم افزار vSAN این در حالی است که
اسـت.VSA برای محیط های بسـیار کوچک تا حداکثر سـه عدد Host در نظر 
گرفتـه می شـود امـا VSAN بـرای محیط هـای Enterprise  طراحـی شـده و 

حداقل سه Host نیاز دارد ) تا اندازه Cluster شما جا دارد(. 
کارآیی VSA با توجه به عدم استفاده از Caching و SSD بسیار پایین است اما 
کارآیی vSAN با توجه به نیاز به SSD و Caching  بسـیار باالسـت. راه اندازی 

VSA بسیار ساده است و تا 16 ترابایت قابلیت پشتیبانی فضا به شما می دهد. 
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گفت وگو

از  حفاظـت  شـرکت های  محمدجواد تنها 
اطالعـات عمومـاً به نسـبت 
جایگاه و نوع عملکرد شرکت 
و یـا حفاظـت از سـایت و اپلیکیشـن های در اختیـار، 
مواردی را برای امنیت سـایبری قائل می شـوند. گاهی 
عدم شهرت یا عدم برخورداری از برندی شناخته شده 
بـرای یـک شـرکت، نوعـی مصونیـت نسـبی قلمداد 
می شـود و مدیران ارشـد IT شرکت ها با این خیال که 
امکان آسیب دیدن اطالعات آنها به واسطه این فاکتور 

وجود ندارد، به مسائل امنیتی و حفاظت از اطالعات شرکت توجه ویژه ای ندارند؛ 
حال آنکه آمارها نشـان می دهد 43درصد از حمالت سـایبری در سـال 2018 

شرکت ها و کسب وکارهای کوچک را مورد هدف قرار داده اند.  
یکـی دیگـر از آمارهـای قابـل تأمـل و شـاید غیرقابـل بـاور در حـوزه حمـالت 

سـایبری، میانگین 75درصدی مواجهه  شرکت های حوزه سالمت 
و خدمـات بهداشـتی با بدافزارهاسـت؛ به نحـوی که برخی 

برندهای مطرح در حوزه  امنیت شـبکه، تأمین امنیت 
دسـتگاه های پزشـکی و آزمایشـگاهی را در کانون 

توجه و برنامه های توسعه ای خود قرار داده اند. از 
سوی دیگر برآورد می شود که حدود 58درصد 
از کارمنـدان هنـگام ترک کار یـا اخراج از یک 
شـرکت، تمامی فایل های قابل دسـترس را از 
شرکت خارج می کنند؛ فایل هایی که می تواند 
شـامل دانـش فنی و یا سـایر اطالعـات باارزش 

و محرمانه باشـد. همچنین کارشناسـان امنیتی 
تأکیـد دارنـد که بیـش از 90درصد آسـیب پذیری  

سـازمان ها و شـرکت ها در حـوزه سـایبری، مربـوط به 

خطای انسانی است. در این میان اما عدم درک صحیح 
مدیـران شـرکت ها از خطـرات موجـود و راهکارهـای 
صحیـح مقابلـه بـا آنهـا، از جمله مـواردی اسـت که به 
ضعف هـای امنیتـی در شـرکت ها و ضررهـای مادی و 
معنوی منتج از آن دامن می زند به طوری که  38درصد 
شـرکت ها، از آمادگـی خـود بـرای مقابلـه بـا حمالت 

پیچیده سایبری اطمینان کامل دارند. 
یکـی از ریشـه ای ترین عوامـل نفوذپذیری شـرکت ها، 
استفاده از سیستم عامل ها و نرم افزارهای قدیمی و فاقد 
پچ های به روز رسـانی اسـت. یکی از پیش پاافتاده ترین و به ظاهر کم اهمیت ترین 
نرم افزارهـا adobe flash player   اسـت. افزونـه ای کـه بـه کامپیوتـر و 
مرورگرهـای مـا قابلیـت نمایـش تصاویر متحـرک را می دهد، تصاویـری مانند 
تبلیغات اینترنتی و یا حتی تماشـای فیلم در برخی سـایت های اشـتراک ویدئو. 
در برخی آمارها این نرم-افزار با حدود 314 نفوذپذیری ثبت شده، در 

صدر آمار نفوذپذیری های نرم افزاری قرار دارد. 
به طور معمول هکرها برای نفوذ به یک سیسـتم تالش 
می کننـد از نفوذپذیری های موجود در نرم افزارهای 
نصب شـده در آن اسـتفاده کننـد. بـه بیـان دیگر 
 adobe خالءهـای موجـود در نرم افزاری مانند
adobe acrobat read- یا  flash player

er  و یـا حتـی مجموعـه office بـه هکر کمک 
می کنـد تـا نقشـه ای را بـرای نفوذ به سیسـتم 
طراحـی کنـد در حالـی کـه به روزرسـانی ایـن 
نرم افزارها و یا عدم نصب نرم افزارهای غیرضروری 
در سیستم، امکانات هکر را برای مانور بر روی سیستم 

قربانی به شدت محدود می کند. 

یکـی دیگـر از آمارهـای قابـل تأمـل و شـاید غیرقابـل بـاور در حـوزه حمـالت 
درصدی مواجهه  شرکت های حوزه سالمت 

و خدمـات بهداشـتی با بدافزارهاسـت؛ به نحـوی که برخی 
برندهای مطرح در حوزه  امنیت شـبکه، تأمین امنیت 

دسـتگاه های پزشـکی و آزمایشـگاهی را در کانون 
ای خود قرار دادهاند. از 
58درصد 
از کارمنـدان هنـگام ترک کار یـا اخراج از یک 
شـرکت، تمامی فایل های قابل دسـترس را از 
شرکت خارج می کنند؛ فایل هایی که می تواند 
شـامل دانـش فنی و یا سـایر اطالعـات باارزش 

و محرمانه باشـد. همچنین کارشناسـان امنیتی 
درصد آسـیبپذیری  

سـازمان ها و شـرکت ها در حـوزه سـایبری، مربـوط به 

تبلیغات اینترنتی و یا حتی تماشـای فیلم در برخی سـایت های اشـتراک ویدئو. 
در برخی آمارها این نرم-افزار با حدود 
صدر آمار نفوذپذیری های نرم

به طور معمول هکرها برای نفوذ به یک سیسـتم تالش 
می کننـد از نفوذپذیری های موجود در نرم

نصبشـده در آن اسـتفاده کننـد. بـه بیـان دیگر 
خالءهـای موجـود در نرم

flash player
er  و یـا حتـی مجموعـه 

می کنـد تـا نقشـه
طراحـی کنـد در حالـی کـه به

نرمافزارها و یا عدم نصب نرم
در سیستم، امکانات هکر را برای مانور بر روی سیستم 

قربانی به شدت محدود می کند. 

آمارهـا نشـان می دهـد 43درصد 
از حمـالت سـایبری در سـال 2018 
شرکت ها و کسـب وکارهای کوچک 

را مورد هدف قرار داده اند
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یـا  و  به روزرسانی نشـده  و  قدیمـی  برنامه هـای 
سیسـتم عامل های قدیمی هماننـد ایجاد یک دریچه، 
پنجـره و یـا حتـی دروازه بزرگ شیشـه ای در یک قلعه 
به حسـاب می آیند؛ فضای آسـانی بـرای نفوذ! علیرغم 

وجود دیوارهای بلند و مستحکم . 
نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم درک این نکته اسـت که 
شهرت و خوشنامی یک برند نیز به هیچ عنوان متضمن 
امنیت در فضای سایبری نخواهد بود. جالب اینجاست 
که سیسـتم عامل موبایل گوشـی های اپل ios  علیرغم 
تمامـی محدودیت ارتباطی ایجادشـده در آن، در رتبه 
نخسـت نفوذپذیرترین سیسـتم عامل های همراه قرار 
می گیـرد. حال آنکه سیسـتم عامل android علیرغم 

سادگی و انطباق پذیری و ارتباط گیری آسان آن با سایر دستگاه ها، در رتبه چهارم 
 . ios این فهرست جای می گیرد؛ با نسبت نفوذپذیری 1 به 3 نسبت به

همچنیـن نرم افـزار Apple itunes  نیز با حدود 100 نفوذپذیری اثبات شـده، 
در رتبـه چهـارم نرم افزهـای نفوذپذیـر قرار دارد و رتبه هفتم این فهرسـت نیز به 

اپلیکیشن Apple TV اختصاص دارد. 
شـما با یک جسـت وجوی سـاده در اینترنـت می توانید با انـواع روش های هک و 

نفوذ آشنا شوید. 
 در این مقاله به پنج رکن اساسی در مقوله امنیت سایبری اشاره می شود. 

رکن اول Firewall است؛ اصطالحی که چندان بیگانه نیست، دیوارهای حائل یا 
دیوارهای آتشی که به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه ها یا سیستم ها 
نصب می شود. البته نوع سخت افزاری آن در واقع بستر مجزایی است برای نصب 
یـک نرم افـزار تخصصـی. یعنـی به جای نصب یـک نرم افزار بر روی یک سـرور یا 
کامپیوتر، آن را بر روی سخت افزار مجزایی نصب می کنیم تا فشار پردازشی را از 

روی سـرورهای اصلی خود برداریم. این سـخت افزارها 
در انـواع پیشـرفته خـود دارای ویژگی هایی برگرفته از 
فناوری هـای هـوش مصنوعـی و یادگیری ماشـین نیز 

هستند. 
رکـن دوم، نرم افزارهـای Antivirus اسـت کـه دارای 
دسـته بندی ها و قابلیت های مختلفی هسـتند که نیاز 
چندانـی به شـرح و بسـط آنها نیسـت.  وقتـی پای یک 
شـبکه سـازمانی به میان می آید، رصد و پایش شـبکه 
یـا مانیتورینـگ آن از نظـر امنیتی سـه رکـن دیگر نیز 

خواهد داشت. 
IPS/IDS از جمله ملزوماتی هسـتند که می توانند در 
دو نقطه مجزا از شبکه قرار گیرند. IDS مکانیزمی است 
که بر اسـاس مجموعه ای از قواعد تعریف شـده، اطالعات در حال تبادل شـبکه را 
بررسی می کند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا خطرساز، پیام هشداری 
برای مدیر شبکه ارسال می کند. اما IPS  نوع فعال و یا کنش گرایی از IDS است، 
یعنی در صورت مواجهه با موارد مذکور عالوه بر ارسـال پیام هشـدار، وارد عمل 
می شـود و نسـبت به قطع ارتباطات مشـکوک و یا حتی قطع کلی سیستم و سایر 

موارد احتیاطی اقدام می کند. 
نرم افزارهـای IPS/IDS عـالوه بـر برخـورداری از بانک هـای اطالعاتی و قواعد 
پیش فـرض، قابلیـت تعریف قواعد اختصاصی را نیز دارا هسـتند. مدیران شـبکه 
و کارشناسـان امنیـت اطالعـات بنـا بر مقتضیات مجموعـه و تجربیات خود، این 

قوانین را برای سیستم تعریف می کنند. 
 Firewall شـباهت بسـیاری بـه IPS/IDS شـاید در نـگاه کلـی مکانیزم عمل
داشـته باشـد اما بـرای درک بهتر این مکانیزم باید بدانید کـه اوالً به طور معمول 
فایروال هـا بالفاصلـه بعـد از محل ورودی اینترنت به یک سـازمان قرار می گیرند 

برنامه هـای قدیمـی و به روزرسـانی 
 نشـده و یا سیستم عامل های قدیمی 
همانند ایجـاد یک دریچه، پنجره و یا 
حتی دروازه بزرگ شیشـه ای در یک 
قلعه به حسـاب می آیند که علی رغم  
وجـود دیوارهای بلند و مسـتحکم، 
فضـای آسـانی را بـرای نفـوذ مهیـا 

می کند!
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گفت وگو

و ثانیـاً پکیج هـای اطالعاتـی را بـر مبنـای IP وport هـای 
ارتباطـی بررسـی می کننـد. برای مثـال یک آدرس 

IP ماننـد )220.143.217.116( بـه عنـوان 
یک هکر روسـی در فهرسـت سیاه قرار 

می گیـرد و فایروال تمام تالش های 
این هکر روسـی که از طریق این
IP انجـام شـود را دفع و بی اثر 
می کنـد و از سـوی دیگـر 
بـرای دسترسـی بـه بخش 
مدیریتـی سـرور نیـاز به باز 

روی  بـر   port 85 بـودن 
سیسـتم وجود دارد. بنابراین 
فایروال اتصال از طریق پورت 

85 را بـاز می گـذارد، اما تالش 
یـک هکر برای اتصـال به پورت 
260 کـه بـه طور مثـال مربوط 
به یک نرم افزار دبیرخانه اسـت 

را مسـدود می کنـد. از این طریق 
دسترسـی هکرهـا بـرای ضربـه زدن 

بـه اطالعات موجود در دبیرخانه سـازمان 
بسـیار دشوار می شـود و تنها شـخصی به این نرم افزار 

دسترسی خواهد داشت که در محل شرکت حضور داشته باشد. 
الزم به توضیح اسـت که معموالً شـرکت ها با توجه سیاسـت های خود 

یکی از مکانیزم های IDS  یا IPS را انتخاب می کنند. هرچند امکان فعال سازی 
همزمـان آنهـا نیـز وجود خواهد داشـت. امـا همانطور که در ابتدا گفته شـد، این 
مکانیزم در دو نقطه مجزا در شبکه قرار می گیرد. ابتدا در نقطه ای بعد از فایروال 
و سـپس به عنوان سـرورهای ویژه پایش. گاهی این قابلیت در درون فایروال نیز 

وجود دارد و نیازی به نصب قطعه و نرم افزار مجزا نیست. 
همچنیـن نرم افزارهـای مربوطه نیـز می توانند در قالب سـرورهای اختصاصی و 
مستقل برای انجام یک وظیفه محدود پیاده سازی شوند و یا در درون سرورهای 

فعال در شبکه قرار گیرند. 
Network Ac- اسـت. کنتـرل دسترسـی به شـبکه یـا  NAC مکانیـزم بعـدی
cess Control یکـی از مهم تریـن عوامل پیشـگیری و محدودسـازی حمالت 
سـایبری و سوء اسـتفاده های احتمالـی از شـبکه و دسـتگاه های متصـل بـه آن 
اسـت. NAC فرآیندی اسـت که بر اسـاس آن، هر دسـتگاه برای اتصال به شـبکه 
معرفی و شناسـانده می شـود. دستگاه ها اعم از کامپیوتر، پرینتر، اسکنر، گوشی، 

دسـتگاه های بیمارستانی، اشیاء متصل به اینترنت و... 
گاهـی بـرای اتصـال به شـبکه، محدودیت هایـی را نیز 
می پذیرنـد. مجموعه ای از قوانین و مقررات به تناسـب 
فعالیت یک سازمان، ساختار شبکه و اهمیت اطالعات 
آن وضع می شـود و همگی آنها توسـط این مکانیزم بر 
روی شبکه و سیستم های متصل به آن اعمال می شوند. 
شـاید این قانون شامل عدم امکان اتصال یک کامپیوتر 
به اینترنت و یا عدم ایجاد دسترسـی به فایل های گروه 
مهندسـی در یک شـرکت باشد. گاهی این قوانین عدم 
اجـازه یـک سیسـتم به ارسـال پرینت و یا عـدم امکان 

اتصال آن به شبکه در ساعات غیراداری است. 

NAC از جمله راهکارهایی اسـت که رشـد بسـیار 
خوبی را از نظر حجم بازار تجربه کرده است. 
بـه طـور مثال گردش مالـی این صنعت 
)تولید نرم افزار و سخت افزارهای 
مربوطـه( در سـال  2015 در 
آمریـکای شـمالی حـدود 
681 میلیـون دالر بـوده 
می شـود  و پیش بینـی 
ایـن   2020 سـال  در 
عـدد بـه 2.6 میلیارد 
دالر برسـد. از سوی 
دیگر با توجه به تأثیر 
قابـل مالحظه ای که 
در تأمیـن امنیـت در 
حـوزه اینترنت اشـیاء 
دارد، می توانـد بـا رشـد 
بسـیار باالتـری از ارقـام 

یادشده روبه رو شود. 
یکـی از نقاط ضعف این سیسـتم که 
ممکن است در زمان نگارش این مقاله در 
برخی از نرم افزارهای مربوطه تا حد قابل قبولی 
برطرف شـده باشـد، وجود نقاط نفوذپذیری مانند امکان 
جعل mac address و پیشـروی در شـبکه از طریق آن اسـت. 
 IP ، بـه اطالعاتی مانند voip بـرای مثـال یـک هکر می تواند با اسـتفاده از تلفن
mac address  و برخی دیگر از اطالعات شـبکه دسترسـی پیدا کند و سـپس 
یک کامپیوتر را با IP و mac address  تلفن در شبکه وارد سازد. نکته اینجاست 
که با توجه به قرارگیری این دسـتگاه در رده آسـان تری از سایر دستگاه ها، برخی 
از نظارت هـا و قوانیـن کنترلـی بر روی این IP  اعمال نمی شـود و همین مسـئله 

می تواند پیشروی هکر را در شبکه آسان تر کند. 
با این حال اسـتقرار این سیسـتم، درصد بسیار باالیی از سوء استفاده ها و حمالت 

سایبری را دفع و مدیریت سیستم و شبکه را به نحو مطلوبی تسهیل می کند. 
این مکانیزم عالوه بر اشکال نرم افزاری و سخت افزاری معمول، دارای نمونه های 
Cloud Based هـم اسـت کـه عـالوه بـر کاهـش هزینه هـای نرم افـزاری و 
سخت افزاری، می تواند محدودیت های جغرافیایی را نیز برطرف کند. همچنین 
نمونه Cloud based آن در انطباق با پروژه های اینترنت اشـیاء از قابلیت های 

نسبتاً بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. 
و  امنیتـی  اطالعـات  تحلیل گـر  بعـدی،  مکانیـزم 
 SIEM  )Security شـبکه  جـاری  رویدادهـای 
 information and event management(
است؛ مکانیزمی که در سال 2021 به بازاری 3.4 میلیارد 
دالری دسـت خواهد یافت. این سیسـتم نرم افزاری در 
واقع یک شـبکه مانیتورینگ منسجم است؛ سیستمی 
که می تواند اطالعات امنیتی را از اجزای مختلف شبکه 
ماننـد فایـروال و دیگر بخش های آن دریافت و تجزیه و 
تحلیل کند. این نرم افزار اشکاالت امنیتی، فعالیت های 
بدافزارها و ویروس ها را نیز بررسی و زیر نظر می گیرد و 
گزارش های دقیقی در اختیار مدیر شبکه قرار می دهد. 

IPو ثانیـاً پکیج هـای اطالعاتـی را بـر مبنـای IPو ثانیـاً پکیج هـای اطالعاتـی را بـر مبنـای IP وportهـای 
ارتباطـی بررسـی می کننـد. برای مثـال یک آدرس 

220.143.217.116( بـه عنـوان 
یک هکر روسـی در فهرسـت سیاه قرار 

می گیـرد و فایروال تمام تالش های 
این هکر روسـی که از طریق این
اثر 

روی  بـر 
سیسـتم وجود دارد. بنابراین 
فایروال اتصال از طریق پورت 

 را بـاز می گـذارد، اما تالش 
یـک هکر برای اتصـال به پورت 
 کـه بـه طور مثـال مربوط 
افزار دبیرخانه اسـت 

را مسـدود می کنـد. از این طریق 
دسترسـی هکرهـا بـرای ضربـه زدن 

بـه اطالعات موجود در دبیرخانه سـازمان 
بسـیار دشوار می شـود و تنها شـخصی به این نرمافزار 

دسترسی خواهد داشت که در محل شرکت حضور داشته باشد. 

NAC از جمله راهکارهایی اسـت که رشـد بسـیار 
خوبی را از نظر حجم بازار تجربه کرده است. 
بـه طـور مثال گردش مالـی این صنعت 

)تولید نرم
مربوطـه( در سـال  

آمریـکای شـمالی حـدود 
681

پیش و 
سـال  در 

دارد، می توانـد بـا رشـد 
بسـیار باالتـری از ارقـام 

یادشده روبه
یکـی از نقاط ضعف این سیسـتم که 
ممکن است در زمان نگارش این مقاله در 
برخی از نرمافزارهای مربوطه تا حد قابل قبولی 
برطرف شـده باشـد، وجود نقاط نفوذپذیری مانند امکان 

SIEM یـک شـبکه مانیتورینـگ 
منسجم است؛این نرم افزار اشکاالت 
امنیتـی، فعالیت هـای بدافزارهـا و 
ویروس هـا را نیز بررسـی و زیر نظر 
می گیـرد و گزارش های دقیقی را در 

اختیار مدیر شبکه قرار می دهد
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12سایتیکهبهشماکمکمیکنند

فناوری +

در عصر اینترنتی امروز، دنیای مجازی حرف اول را در ارتباطات و فراگیری انســان ها می زند و با گشــتی در این فضای بی انتها، می توان  محمدجواد تنها
انواع و اقســام ســایت های خبری، علمی، گردشگری، سرگرمی و... را یافت که راهنمای خوبی برای پاسخ به سواالت و شبهات ما و حتی 

بهترین سرگرمی برای اوقات فراغت به ویژه روزهای تعطیل است.
در این شماره تعدادی از سایت های مفید که موجب سرگرمی می شود را معرفی می کنیم.

ggZlibrary
https://b-ok.org/

این سایت به طور قطع یکی از 5 سایت محبوب شما خواهد بود؛ به شرط اینکه اهل کتاب باشید. مخزن این سایت تا این لحظه 3.431.254  کتاب را در خود جای داده 
و شما به راحتی و به صورت رایگان قادر به دریافت آنها خواهید بود. اکثر کتاب های جدید و پرفروش دنیا و هر کتابی که برای مثال در آمازون قابل خرید باشد، به صورت

PDF  و EPUB در دسترس شما خواهد بود.

ggSCI-HUB
http://sci-hub.tw/

اگر محقق، دانشـجو و یا اسـتاد دانشـگاه هسـتید، به طور حتم جسـت وجو و مطالعه تازه ترین مقاالت منتشرشـده در مجالت ISI یکی از ضروریات کار شـما به حسـاب 
می آید. این سایت یکی از پدیده های انقالبی حوزه وب و آزادی اطالعات به حساب می آید. بیش از 70 میلیون مقاله ISI به صورت رایگان در این سایت قابل جست وجو 

و دانلود است.

ggGeo Guessr
https://www.geoguessr.com/

این سـایت یک سـایت سـرگرمی و البته بسـیار جذاب اسـت، 
بخصوص برای کسـانی که اهل مسـافرت و گردش در خیابان ها 
هسـتند. شـما می توانید محدوده جغرافیایی خود را مشـخص 
کـرده و بـا اسـتفاده از تصاویـر google street view و 
تماشـای تصاویـر 360 درجـه از اطـراف خود، حـدس بزنید در 

کجا هستید؟! 
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ggFake Name Generator
http://fakenamegenerator.com/

اگر نیاز داشـته باشـید که در یک سـایت خارجی عضو شـوید یا برای خود اکانت هایی مثل Apple Id بسـازید، می توانید به کمک این سایت برای خود یک هویت جعلی 
بسازید؛ هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شهر و استان محل سکونت، کدپستی، تلفن و... 

ggHaveIBeenPwned
https://haveibeenpwned.com/
گهگاه اخباری نگران کننده از هک شدن تعداد بسیار باالیی از حساب های بانکی، ایمیل ها، اکانت های شبکه های اجتماعی و... به گوش می رسد. در هک های با مقیاس 
بزرگ، معموالً اطالعات به سـرقت رفته از طریق سـایت هایی که مورد مراجعه هکرهاسـت، منتشـر می شـود. از طریق این سـایت به سادگی می توانید بررسی کنید که آیا 

اکانت های شما هم در جریان این هک های بزرگ هک شده اند یا خیر.

ggHacker Typer
http://hackertyper.net/
اگر تماشـای فعالیت هکرها در فیلم های سـینمایی برایتان جذاب اسـت، از طریق این سـایت می توانید تجربه مشابهی داشته باشید. با فشردن کلیدهای کیبرد، کدهایی 

همانند آنچه در فیلم ها می بینید، برایتان ظاهر می شود. 

ggA Soft Murmur
http://asoftmurmur.com/

این سایت از آن دسته سایت هایی است که ممکن است برای هرکسی جذاب باشد، مخصوصاً کسانی که بیشتر اهل مسافرت و مدیتیشن هستند و همینطور نویسنده ها. 
شـما می توانید در این سـایت مطابق با سـلیقه خود صداهای خوشـایند محیطی را خلق کنید؛ صداهایی مانند امواج، پرندگان، بارش باران، باد، رعدوبرق و اماکنی مانند 

کافی شاپ و... 
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ggScribble Maps
https://scribblemaps.com/

اگـر قصـد سـفر داریـد و یا از سـفری بازگشـته اید و 
می خواهید تجربه سفر، تصاویر و راهنمایی هایی را از 
طریق نقشه با دیگران به اشتراک بگذارید، این سایت 
امکانات بسیار زیادی را به رایگان در اختیار شما قرار 
می دهد و استفاده از آن بسیار سریع و آسان است. 

شـما می توانیـد نقشـه های خـود را از طریـق لینک 
مخصوص به صورت خصوصی با دیگران به اشتراک 
بگذاریـد و یـا آن را در قالـب نسـخه های مختلفـی 

همچون pdf دریافت کنید. 

ggTwo Foods
http://www.twofoods.com/

این سایت به شما این قابلیت را می دهد که به سادگی بین میوه ها و غذاهای مختلف دست به انتخاب بزنید؛ انتخابی براساس خواص و ارزش غذایی خوراکی ها. یک مقایسه 
آسان و سریع، بدون نیاز به جست وجوهای گسترده در اینترنت و مطالعه مقاله های مختلف؛ فقط با تایپ کردن نام خوراکی هایی که دوست دارید! 

g   Radio Garden 
http://radio.garden/

این سـایت طراحی بسـیار سـاده و البته خالقانه و دلچسـبی دارد. شـما نقشـه کامل کره زمین را همانند  google earth  در اختیار دارید و تمام ایسـتگاه های رادیویی 
)حتی رادیوهای اینترنتی( بر روی آن عالمت گذاری شده است. با قرارگیری موس بر روی هر یک از این نقاط، بالدرنگ قادر به شنیدن آن شبکه رادیویی خواهید بود. 

ggFlightradar24
https://www.flightradar24.com

اگر شـما هم از عالقه مندان صنعت هوانوردی هسـتید و البته کمی کنجکاو، اسـتفاده از امکانات این سـایت برایتان بسـیار جذاب خواهد بود. از طریق این سایت می توانید 
به طور کاماًل زنده و آنی شـاهد تردد تمامی هواپیماهای در حال پرواز ایران و جهان باشـید و محل دقیق هواپیما، مدل، شـرکت هواپیمایی، مبدأ و مقصد آن را به راحتی 

مشاهده کنید.

ggYou Are Listening To
http://youarelistening.to/

تعقیب عملیات های پلیسی و شنود بی سیم پلیس ها به احتمال زیاد برای هرکسی جذاب است. شما از طریق این سایت می توانید به صورت 24ساعته و زنده، به صدای 
بی سیم های پلیس آمریکا گوش کنید. 
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45 درصـد فعالیت هایـی که افراد بـرای انجام آن ها 
پول دریافت می کنند، با اسـتفاده از تکنولوژی های 
روز قادر به پیاده سـازی در قالب اتوماسـیون هستند 
که این افراد تا سـال 2025 از چرخه دریافت حقوق 
حذف می شـوند.  هـوش مصنوعی به طور روزافزونی 
در حال تصاحب شـغل هایی اسـت که تا پیش از این 
توسط افراد انجام می شد. در این میان، سهم بیشتری 
به کارهای اداری اختصاص پیدا می کند چرا که اغلب 
فعالیت های آنان دفتری و محاسباتی است و کمتر به 
جنب و جوش و اعمال خاص و پیچیده بدنی نیاز دارد.

بر اسـاس این گزارش از آنجایی که هوش مصنوعی 
حیـن تطبیـق الگوهـا و فرایندهای خودکار بسـیار 
کارآمد ظاهر می شود، برای انجام وظایف گسترده  و 
مختلف در سازمان ها گزینه مناسبی خواهد بود. بد 
نیست بدانید حدود 45 درصد فعالیت هایی که افراد 
بـرای انجام آن ها پول دریافت می کنند، با اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای روز قـادر به پیاده سـازی در قالب 
اتوماسـیون هسـتند. این درصد از افراد سـاالنه دو 
تریلیون دالر در امریکا دستمزد دریافت می کنند.

متاسفانه تنها کارگران دارای مهارت پایین و حقوق 
کم در خطر پیشـرفت تکنولوژی در آینده نیسـتند. 
بـر اسـاس آخریـن تحقیقات، حتی شـغل های رده 
بـاال بـا حقوق های آن چنانی همچون مدیران مالی، 
پزشکان و مدیران ارشد نیز از گزند هوش مصنوعی 

در امان نخواهند بود، چرا که بسیاری از فعالیت های 
آن هـا در آینده به طور خودکار با اتوماسیون سـازی 
انجام خواهند شـد. تا رسـیدن به سال 2025، پیش 
بینی می شـود تا حدود 30 درصد از کارهای اداری 

توسط هوش مصنوعی مدیریت شوند.

انجام 30  درصد کارهای اداری به وسیله هوش مصنوعی تا سال 2025 

    CXM1501GR  شـرکت سـونی از چیپ پیشرفته
که ارتباط باالیی را ایجاد می کند، رونمایی کرد. 

 این چیپ چگونگی رله اطالعات توسـط خودروها و 
دیگـر دسـتگاه های متصـل را دگرگون خواهد کرد. 
یکـی از مشـکالت عمـده بر سـر راه توسـعه شـبکه 
گسـترده اینترنت اشـیاء بـرد ارتباطی پایین اسـت 
امـا سـونی با توسـعه تراشـه ای جدید تـا حد زیادی 
ایـن مشـکل را مرتفع کرده اسـت. چیپ جدید این 
کمپانـی کـه CXM1501GR نـام دارد، امـکان 
مخابـره داده  تا شـعاع 96.5 کیلومتری و در محیط 

های پر نویز شهری را فراهم می سازد.
ایـن چیپ حتی در صورت نصب روی ماشـین هایی 
که با سرعت باالی 90 کیلومتر حرکت می کنند نیز 
کارایی خود را از دست نمی دهد. برد و کارایی باالی 
ایـن محصول نویـد کاربردهای فراوانـی را در زمینه 

های امنیت، نظارت و ردیابی به همراه دارد. 
اغلب سیسـتم های اینترنت اشـیا برای مخابره داده 
به سـامانه ابری از وای فای یا شـبکه سـلولی موبایل 
استفاده می کنند. ماژول سونی اما پس از نصب روی 
دیوایس های متصل به اینترنت اشـیاء به آنها اجازه 
می دهد داده ها با حداقل توان به شـبکه  های دوربرد 
توان پایین سونی موسوم به ELTRES ارسال کند.

CXM1501GR سیگنال ها را در باند 920 مگاهرتز 
بـه ELTRES ارسـال می کنـد و بـرای دسـتیابی 
 GPS بـه اطالعات مکانـی و زمانی به سنسـورهای
و GNSS مجهز شـده اسـت. این فنـاوری در حال 
حاضر تنها به ژاپن محدود شـده اما در صورتی که با 
موفقیت پیاده سازی شود، به احتمال قریب به یقین 

به دیگر نقاط دنیا نیز راه پیدا خواهد  کرد.
بـه گفتـه سـونی ایـن تراشـه بـا پشـتیبانی از طیف 

وسـیعی از دیوایس هـا و مخابـره داده در فواصـل 
طوالنـی مزایایـی نظیـر یافتـن افـراد در مناطـق 
کوهسـتانی، ردیابـی حیوانات در طبیعت، رهگیری 
کشتی ها، پهپادها، دوچرخه ها و ماشین های اجاره 
ای و غیـره را فراهم می سـازد. این موارد همین حاال 
هم عملی هسـتند اما سـونی به دنبال کاهش شدید 
هزینه و پیچیدگی اسـت تا حدی که همه جا بتوان 

از آنها استفاده کرد.

چیپ جدید سونی در اینترنت اشیاء 

فناوری پالس
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همکاری با شرکتهای هوش مصنوعی برای راه اندازی 5G در کشور

مرکـز تحقیقـات مخابـرات ایـران برای همـکاری با 
شـرکتهای فعـال در حوزه هـوش مصنوعی با هدف 
عملیاتی کردن شـبکه ارتباطی نسـل پنجم 5G در 

کشور، فراخوان داد.
فراخـوان مرکـز تحقیقـات مخابـرات ایـران بـرای 
شـرکت ها و گروه های فعال در حوزه شـبکه های نرم 
افزار محور و مجازی سازی توابع شبکه و کاربردهای 
هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات بی سـیم و سیار، 

منتشر شد.
ایـن فراخـوان بـا توجـه بـه اهمیت و نقـش کلیدی 
فناوری هـای نویـن مرتبـط با شـبکه های نـرم افزار 
 )SDN/NFV( محور و مجازی سـازی توابع شبکه
و همچنیـن توسـعه فنـاوری و کاربردهـای هـوش 
مصنوعی در جنبه های مختلف اپراتوری و نگهداری 
شـبکه های ارتباطی نسـل آینده 5G و فراتر از آن از 
سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز 

تحقیقات مخابرات ایران( اعالم شده است.
بـا توجه به اهمیت و زیرسـاختی بـودن این موضوع 
در آمـاده سـازی و حرکـت بـه سـوی نسـل جدیـد 
شـبکه های ارتباطی سیار 5G، این مرکز تحقیقاتی 
در نظر دارد به منظور ایجاد زمینه ای برای همکاری و 
هم افزایی توان تخصصی داخلی، نسبت به شناسایی 
دانشـگاه ها، شـرکت ها و گروه های تخصصی فعال و 

دارای سابقه کاری در این حوزه، اقدام کند.

 یـک مهنـدس با الهـام از پاهای کانگورو چکمه ای ابداع کرده که 
می توان با آن با حداکثر سـرعت 25 مایل برسـاعت حرکت کرد. 
این در حالی است که اوسین بولت قهرمان دو سرعت جهان 100 
متر را ظرف 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه طی کرده اسـت. این چکمه 

قدرت مانور باالیی دارد.
چکمه هایی ابداع شده که با کمک آنها می توان با سرعت خودرو 
 ) Keahi Seymour( دوید، مهندسـی به نام کیهی سـیمور

این چکمه را ابداع کرده که Bionic Boots نام گرفته است.
او بـا الهـام از پاهـای کانگـورو ایـن چکمـه را ابـداع کرده اسـت. 
فنرهـای موجـود در این چکمه به فرد کمـک می کند تا گام های 
بلنـدی بـردارد. فرد می تواند با این چکمه با حداکثر سـرعت 25 

مایل برساعت حرکت کند.
این چکمه ها قدرت مانور خارق العاده ای دارند. هرچند به نظر 
نمی رسـد دویـدن با این چکمه کار آسـانی باشـد، امـا نمی توان 

سرعت باالی آن را انکار کرد.

Bionic Boots سریعتر از اوسین بولت

فناوری پالس
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