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سهgماهنامهgتخصصیgفناوریgاطالعاتgوgارتباطات

5 شمــــاره 
شهریور 1398

  ggمنشgنیکقدمgساره
نمایشگاه بین المللی الکامپ هرساله به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطاعات 
و ارتباطات کشور با رویکرد شناسایی دستاوردها و پیشرفت های جدید در زمینه 

IT و همچنین تسهیل شرایط صادرات تکنولوژی داخلی برگزار می شود .
ایـن نمایشـگاه کـه عمـری 20 سـاله دارد، با هدف معرفـی و نمایش محصوالت و 
دستاوردهای نوین و زمینه سازی جهت بهره وری مناسب در کشور برگزار می شود 
و این امکان را فراهم می کند که حاضران در این نمایشـگاه با ارائه دسـتاوردهای 
خود عاوه بر کسـب اعتبار با ایجاد ارتباط موثر با شـرکت های خارجی، نسـبت به 

توزیع خدمات خود در عرصه های بین المللی گام بردارند.
در این نمایشگاه بستر همکاری و صادرات دانش توسط کشورهای داخلی فراهم 
است و این امر می تواند قدمی مثبت جهت پیشرفت و توسعه کسب و کارهای نوپا 

یا به اصطاح استارت آپ ها باشد. 
 بیسـت و پنجمین نمایشـگاه الکامپ یا همان الکامپ 2019 نیز در حالی امسـال 
با شـعار » آینده بهتر«  از 27 تا 30 تیرماه در نمایشـگاه بین المللی تهران برگزار 
شـد که با وجود تحریم ها و فشـارهای اقتصادی، بسـیاری بر این باور بودند که این 
نمایشـگاه رونـق چندانـی نخواهد داشـت و از طرف فعاالن این حـوزه مورد توجه 
قـرار نخواهـد گرفـت، اما با وجود تمامی این گمانه زنی ها، الکامپ 2019 با شـور و 
اشتیاق خاصی آغاز شد و فعاالن این حوزه  از کشورهای چین، آذربایجان، عراق، 
ارمنسـتان، روسـیه، ترکیه، قطر و افغانسـتان در این نمایشـگاه حضور داشتند به 
طوری که در 18 سالن نمایشگاهی همراه با فضای باز، حضور پر شور شرکت های 

فعال در عرصه تکنولوژی به وضوح به چشم می خورد.
محوریت کلی نمایشگاه الکامپ امسال که  به همت سازمان نظام صنفی رایانه ای 
برگـزار شـد، بانکداری الکترونیـک، تجارت و دولت الکترونیک، امنیت، شـبکه و 
ارتباطات، هوش مصنوعی، دیتا سنتر و سیستم های هوشمند، رباتیک دستگاه ها، 
اینترنـت و اپراتورهـا بـود و در کنار نمایشـگاه، میزگردهای تخصصی نیز با حضور 

اساتید توانمند داخلی و بین المللی برگزار شد.

ggدرخشندgمیgهمچنانgهاgستاره
آنچه که نمایشگاه امسال را از سال های گذشته متمایز می کرد،  حضور چشمگیر 
حدود 530 اسـتارت آپ در الکام اسـتارز بود که نمایشـگاه را دچار حال و هوایی 
خـاص می کـرد. درالکام اسـتارز  به وضوح مشـاهده می شـد کـه بازدیدکنندگان 
بـه جـای تمایـل به بازدیـد  از بخش های سـنتی، عاقمند دیدن  فضـای نوآورانه 

استارت آپ ها بودند.
این نمایشـگاه که با حضور وزرای ارتباطات ایران،روسـیه، جمهوری آذربایجان و 
ترکیه گشایش یافت، به دلیل آمار باالی شرکت کنندگان و پوشش دهی وسیع، 
حائز کسـب عنوان چهارمین نمایشـگاه ایران شـد که بیانگر اسـتقبال بی نظیر از 

این نمایشگاه بود.
عـاوه بـر حضـور فعال و پر شـور در الکامـپ 1398، حضور بازدیـد کنندگان نیز 
از سـال های گذشـته بیشـتر احسـاس می شـد . در این نمایشـگاه  متخصصان و 
 ،IT مدیـران دولتـی و سـازمان های مرتبط بـه حوزه ،IT سـرمایه گذاران حـوزه
دانشجویان عاقمند به این بخش و شرکت های بازرگانی، بازاریابی و رسانه ای به 

بازدید از این رویداد فناوری محور  پرداختند.
امسال در بزرگترین گردهمایی و دورهمی اکوسیستم استارت آپی ایران تنوع برند 
و خدمات به طور کامل مشهود بود و در گوشه و کنار نمایشگاه در حوزه هایی تقلید 
سـطحی از اسـتارت آپ های خارجی رویت می شـد اما متاسفانه در این نمایشگاه 
همانند سـال گذشـته اثری از شـرکت ها و نمایندگان شـرکت های سخت افزاری 

دیده نمی شد که می توان این امر را یکی از نقاط ضعف این نمایشگاه دانست.
دربیست و پنجمین رویداد تکنولوژی محور کشور که بیش از 800 شرکت داخلی 
حضور داشـتند، در هر گوشـه نمایشـگاه یک برند نام آشـنا به چشـم می خورد و با 
سـلیقه هر نوع مخاطبی، شـرکتی جهت ارائه خدمات و جدیدترین دسـتاوردها 
وجود داشـت. برخی از صاحبان برندها در این نمایشـگاه با ارائه اقدامات نوآورانه 
و حتـی برخـی از بازی ها، شـمار بازدیدکنندگان از غرفه خـود را باال می بردند و به 

شکلی مخاطب را به سوی خود جلب می کردند.

رویداد

آ���ه ���� در ��� ������� ��� و ��ر��ی ����
����� �� ���� و ������ �������ه ��� ا����� ا����و���، �������� و ���رت ا����و���
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ggنوgکارهایgوgکسبgمعنویgحامیانgهاgچهره
عـاوه بـر مخاطبـان خـاص، بازار بازدید مقامات و مسـئوالن کشـوری نیز در این 
نمایشگاه گرم بود از نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری و سورنا ستاری 
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری گرفته تـا جهرمی وزیـر ارتباطات و 

نمایندگان مجلس که حمایت خود را از دنیای تکنولوژی اعام کردند.
جهرمـی،  وزیر ارتباطات در این نمایشـگاه با اشـاره به این کـه با وجود انگیزه های 

موجـود در کشـور می تـوان شـاهد آینده ای روشـن در 
کشـور بود  و به سـمت ایران هوشـمند حرکت کرد، بر 
توانمند شـدن زیسـت بوم   ICTتاکید کرد و ظهور این 
توانمندی را در نمایشگاه الکامپ به وضوح عنوان کرد.

نهاوندیـان معاون اقتصادی ریاسـت جمهـوری هم که 
روز سـوم نمایشـگاه به مدت دو سـاعت از این نمایشگاه 
بازدیـد کـرد، در گفت وگـو بـا جوانـان تولیدکننـده 
محصـوالت داخلـی و فعاالن حوزه اقتصـاد دیجیتال  و 
کسـب وکارهای نو در ابتدای امر ضمن بیان دغدغه ها، 
درخواست ها و پیشنهادهای مرتبط با حوزه کاری خود، 
چالش ها و راهکار برخی از مشکات را توجه به صنعت، 
تبادل فناوری  و رونق تولید دانست و نقش صندوق های 

حمایتـی و روش هـای نویـن تامیـن مالی را بـرای تولید محصـوالت داخلی حائز 
اهمیت دانست.

سـورنا سـتاری، معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری نیز در این نمایشـگاه با 
اشاره به این که فعاالن این حوزه عاوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی، می توانند نقش 
کلیدی در تولید ارزش افزوده و سـرمایه برای اقتصاد کشـور داشـته باشـند، این 
نمایشـگاه را نقطه عطفی برای فراهم کردن بسـترهای الزم جهت رشـد اقتصادی 

دانست.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نمایشگاه ضمن ابراز خشنودی از 
رشـد و توسـعه اسـتارت آپ ها در کشور اعام کرد که یک استارت آپ قادر نخواهد 
بـود تنهـا بـا وام به فعالیت خود ادامه دهد و نیازمند سـرمایه گذار اسـت. به همین 

دلیل معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در صدد اسـت بسـتر و شـرایط 
جذب سرمایه گذار برای استارت آپ ها را فراهم کند تا با رشد و توسعه  این حوزه، 

اقتصاد کشور نیز رشد یابد.
علیرضـا سلحشـوری،  رئیس سـازمان پژوهش های علمـی و صنعتی ایران هم در 
بازدید خود با بیان این که یکی از افتخارات بزرگ کشور همگام شدن با پیشرفت ها 
و دانش بین المللی است که در پی آن شکوفایی اقتصاد رخ می دهد، گفت: حضور 
پرشـور فعاالن این عرصه در  نمایشـگاه الکامپ با وجود  
تحریم هـای یکجانبـه که به منظور ضربه زدن به اقتصاد 
کشـور بوده، بیانگر این مطلب اسـت کـه جوانان ایرانی 
قادر هسـتند نا ممکن ها را ممکن کنند و در عرصه های 

مختلف داخلی و خارجی ایفای نقش کنند .
امـا در نمایشـگاه الکامـپ امسـال و گرمـای شـدید 
بازدیدکننـدگان نیازمنـد محلـی بـرای اسـتراحت و 
تجدیـد قـوا بودند و خوشـبختانه به دور از سـخنرانی ها 
و میزگردهـای تخصصـی، مکان هایـی بـرای اندکـی 
اسـتراحت و نوشـیدن یک فنجان قهوه و نوشیدنی سرد 
در نظر گرفته شـده بود تا پس از یک اسـتراحت کوتاه، 

بازدید از نمایشگاه از سر گرفته شود.
نمایشـگاه امسـال اگـر چـه بـدون حضـور شـرکت ها و نمایندگان شـرکت های 
سـخت افزاری بـود اما بر خاف تصور بسـیاری، با وجـود تحریم ها به خوبی برگزار 
شد و تعامات مناسبی جهت رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا  )استارت آپ ها( 
صورت گرفت اما باید به این باور رسید که دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و استقرار 
زیسـت بوم در کشـور، بدون مشارکت فعال تمامی فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مختلف الکترونیک، کامپیوتر) سـخت افزار و نرم افزار( امکان پذیر نیسـت و زمانی 
دستیابی به ایران هوشمند محقق خواهد شد که تمامی بخش های کشور در کنار 
رشـد علم، با حمایت از ایده های نوآورانه و مجموعه های نوپا، درصدد انگیزه دهی 
به مجموعه های مختلف برآیند و با بهره گیری از این ایده ها بسـترهای دسـتیابی 

به ایران هوشمند را فراهم کنند.

رویداد

gحضورgبدونgچهgاگرgامسالgنمایشگاه
gهایgشرکتgنمایندگانgوgهاgشـرکت
gتصورgخالفgبرgاماgبودgافزاریgسـخت
gخوبیgبهgهاgتحریمgوجودgباg،بسـیاری
gجهتgمناسبیgتعامالتgوgشدgبرگزار
ggنوپاgکارهایgوgکسـبgتوسعهgوgرشـد

)استارتgآپgها(gصورتgگرفت
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نگاه تخصصی

Unity XT مروری بر

حسینgولیgپور
امروزه دنیای IT  مدام در حال گسترش و پیچیدگی است. همین پیچیدگی ها باعث 
شـده که نیاز به ذخیره سـازهای هوشـمند  بیش از پیش احساس شود. اما این همه 
ماجرا نیسـت؛ کاربران وقتی با این پیچیدگی مواجه می شـوند، عاقمند هسـتند از 
امکانات موجود در اختیار خود به ساده ترین شکل ممکن استفاده کنند و اطاعات  

را راحت در اختیار داشته باشند. 
کاربـران بـرای رفـع نیازهایشـان عاقمند هسـتند برنامه ها و راهکارهـای جدید را 
اسـتفاده  کننـد. آنهـا بـه راهکارهایـی نیـاز دارند که عاوه بـر این که  قابـل اعتماد و 
پایدار  باشند، بتوانند از فضای کم در اختیار خود استفاده چند برابری کنند. شرکت 
 Dell EMCدر پاسـخ به نیاز مشـتریان خود از  خانواده جدید Unity XT رونمایی 
کرده اسـت. این سیسـتم های قدرتمند ذخیره سـازی، در مدتی کوتاه نظر بسیاری 
از سـازمان ها را به خود جلب کرده اسـت.  Unity XT  ویژگی های منحصر به فردی  

دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

ggDual-Active Architecture

 Unity XT بـرای انجـام عملیـات I/O و سـایر عملیـات بـر روی داده هـا هـر دو 
Storage Processor (SP)  اصلی و بک آپ را به شـیوه  Active/Active  به 
کار می گیرد. به این ترتیب Unity XT  با به کارگیری تمام امکانات سخت افزاری، 

عملکرد و هزینه ها را بهینه می کند. 

ggTruly Unified Offering

 (Unisphere) با کمک رابط گرافیکی ساده خود  Unity XT تجهیزات یکپارچه
     Host LUNs، NAS، Storage قابلیـت پیکربندی تمام نیاز های مشـتریان بـه
و  Provisioning(SAN) ،Consistency Groups،File Systems

 Virtual Volumes را به صورت یکپارچه فراهم می کند.

ggOptional I/O Modules

در پلتفـرم  Unity XT   امـکان اسـتفاده از انـواع اتصاالت گوناگون فیبرنوری وجود 
دارد. همچنیـن می تـوان ماژول هـای NAS  و ISCSI  را بـه طورهمزمـان بـر روی 

Unity XT  فعال کرد. 

ggInline Data Reduction

ایـن فنـاوری کمـک بسـیاری بـه سـازمان ها کـرده تـا بتواننـد از فضـای کمتـر، 
بیشـترین اسـتفاده و بهـره وری را داشـته باشـند. Unity XT  با کمـک Dedup و 
Compression  فضای فیزیکی برای ذخیره دیتاسـت ها را کاهش داده و موجب 
کاهش هزینه کلی سیستم های ذخیره سازی می شود. در صورت فعال کردن قابلیت  
 Data Reduction این فناوری به طور هوشمند توسط سیستم کنترل می شود.

ggNative Data Protection

  Security & Availability داده ها جزو نگرانی های اساسـی بیشـتر سـازمان ها 
اسـت. شـرکت EMC راهکارهـای گوناگونـی بـرای پاسـخ بـه ایـن نیاز مشـتریان 
ارائـه کـرده اسـت. راهـکار اسـتفاده از  Snapshotsهـای یکپارچه امـکان ایجاد 
 Backup را ایجاد می کند که می توانند برای point-in-time نسـخه های کپی
 Asynchronous اسـتفاده شـود. می تـوان از تکنولـوژی   Restoration و
Replication برای عملیات  Replication در یک سیسـتم یا بین دو سیسـتم 
اسـتفاده کـرد. همچنین در محیط هایـی که از Fiber Channel(FC) اسـتفاده 
    Zero-Data Loss می شـود و اطاعات هم بسـیار به هم تنیده هسـتند، در حد

می توان از Synchronous Block Replication  نیز استفاده کرد. 
 اسـتفاده از رمزگذاری داده ها با شـیوه Rest Encription  نیز موجب حفاظت از 

داده ها می شود و از سرقت آناین یا فیزیکی داده ها جلوگیری خواهد کرد.

g ExpandedgFilegSystem

 Unity XT  64  اسـت. همچنیـن bit دارای معمـاری فایـل سیسـتم  Unity XT
قابلیت ایجاد فایل سیستم هایی با فضای یکپارچه 256TB را نیز که به یکپارچگی 
بیشتر فایل ها و ذخیره میلیون ها داده و subdirectory در یک دایرکتوری کمک 

می کند، داراست.
  Flexible Deployment  می توان بـه  Unity XT از جملـه دیگـر مزایـای بـارز
  Options ، A Modern Simple Interface، VMware Integration ,
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 Multiple Management Paths نیز اشاره کرد.

ggUnity XTg)خانواده(gپلتفرمgمختلفgمحصوالت
خانواده Unity XT  از چندین مدل مختلف تشـکیل شـده اسـت که به طور کلی 
 در دوسـته مدل هـای Hybrid و AllFlash  قـرار می گیرنـد. مدل هـای مختلـف

Unity XT  با شماره های 300 تا 880 نام گذاری شده اند. البته وجود حرف F  در 

کنـار شـماره برخـی مدل ها مانند 880F  یـا   300F به ویژگی AllFlash  آن مدل 
اشـاره دارد. بیشـترین تفاوت مدل های مختلف Unity XT  در توان  Memory و
 Processor   آنهاسـت و سـایر ویژگی هـای مدل هـای مختلـف از جمله اتصاالت 
و دیگر اجزای سـازنده آنها تقریباً مشـابه هم هسـتند. در جدول ذیل مشـخصات 
محصوالت مختلف Unity XT  معرفی می شود. البته در جدول های1، 2 و 3 از ذکر 

ویژگی های مشترک مدل ها خودداری کرده ایم.

شـرکت  EMC به منظور رفع نیاز بهتر مشـتریانش، نسـخه های مختلف مجازی 
Unity XT را نیز ارائه کرده است. محصول Dell EMC UnityVSA  و محصول 
 Dell EMC Unity Cloud Edition دو محصولـی هسـتند کـه EMC بـرای 
تکمیل خانواده Unity XT  ورفع هرچه بهتر نیاز مشـتریان، به بازار عرضه کرده 
است. در ادامه به بررسی مختصر این دو  Virtual Appliance  خواهیم پرداخت.

ggDell EMC UnityVSA
شـرکت EMC یکـی از محصـوالت کـم هزینـه و قابـل انعطاف پذیری بـاال  برای 
شـرکت های کوچـک UnityVSA (Virtual Storage Appliance) را ارائه 
 Software Defined Storage (SDS) یک راهکارUnity VSA  .کرده است
   Unity VSA قابل اجراست. با کمک VMware ESXI است که بر روی پلت فرم

Table 1 - Dell EMC Unity X00/F Model Comparison

MODEL
DELL EMC UNITY  

300/300F
DELL EMC UNITY  

400/400F
DELL EMC UNITY  

500/500F
DELL EMC UNITY  

600/600F

PROCESSOR(PER SP) Intel E5-2603 V3
6C/ 1.6 GHz

Intel E5-2603 V3
9C/ 2.4 GHz

Intel E5-2603 V3
10C/ 2.6 GHz

Intel E5-2603 V3
12C/ 2.5 GHz

MEMORY 24 GB / Sp 48 GB / Sp 64 GB / Sp 128 GB / Sp

MAX DRIVES 150 250 500 1000

MAX CAPACITY(RAW) 2.34  PB 3.9 Pb 7.8 PB 9.7 PB

Table 3 - Dell EMC Unity X80/F Model Comparison

MODEL
DELL EMC UNITY 

XT 
380 / 380 F

DELL EMC UNITY 
XT 

480 / 480 F

DELL EMC UNITY 
XT 

680 / 680 F

DELL EMC UNITY 
XT 

880 / 880 F

PROCESSOR(PER SP) 1x Intel E5-2603 V4
6C/ 1.7 GHz

2x Intel Xeon Silver 
4108

10C/ 2.2 GHz

2x Intel Xeon Silver 
4116

12C/ 2.1 GHz

2x Intel Xeon Silver 
6130

16C/ 2.1 GHz

MEMORY 64 GB / Sp 96 GB / Sp 192 GB / Sp 384 GB / Sp

MAX DRIVES 500 750 1000 1500

MAX CAPACITY(RAW) 2.4  PB 4.0 Pb 8.0 PB 16.0 PB

Table 2 - Dell EMC Unity X50/F Model Comparison

MODEL
DELL EMC UNITY  

350F
DELL EMC UNITY  

450F
DELL EMC UNITY  

550F
DELL EMC UNITY  

650F

PROCESSOR(PER SP) Intel E5-2603 V3
6C/ 1.7 GHz

Intel E5-2603 V3
10C/ 2.2 GHz

Intel E5-2603 V3
14C/ 2.0 GHz

Intel E5-2603 V3
14C/ 2.4 GHz

MEMORY 48 GB / Sp 64 GB / Sp 128 GB / Sp 256 GB / Sp

MAX DRIVES 150 250 500 1000

MAX CAPACITY(RAW) 2.4  PB 4.0 Pb 8.0 PB 16.0 PB
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gggحالتgدرgPerformancegبررسیg:دومgآزمایش
DatagReductiongبودنgفعال

 Data در آزمایـش دوم شـرایط آزمایـش اول برقـرار بود با این تفاوت کـه قابلیت
Reduction را در ذخیره سازها نیز فعال کردیم و در سه حالت:

1.8KB block random read

2.32KB block random read
3.332KB block 70%/30% random read/write
 Unity XT آزمایـش کردیـم که در هر سـه حالت آزمون ها ذخیره سـاز قدرتمند
دارای IOPS باالتری نسبت به ذخیره ساز وندور رقیب بود. در نمودار زیر نتایج هر 

سه آزمون را مشاهده می کنید.

می توان تکنولوژی برتر  EMC را بر روی سخت افزارهای ذخیره سازی موجود اجرا 
کرد و از قدرت تکنولوژی پیشرو EMC  در راهکارهای ذخیره سازی سازمان بهره 
برد. مهم ترین دسـتاورد و مزیت Unity VSA   افزایش قابلیت در دسـترس بودن 
 Unity VSA سیسـتم های ذخیره سـاز اسـت. به همین دلیل این محصول با نام
 HA (High Availability) نیز شناخته می شود. سازمان ها برای بهره گیری از 
   10TB, 25TB or 50TBمی توانند الیسنس های Unity XT  مزایای محصول

را خریداری کنند.

ggDell EMC Unity Cloud Edition
اگر برنامه ها و سیسـتم های ذخیره سـاز سـازمان شـما به طور کامل و یا قسمتی از 
   File Synchronization آنها در فضای ابری اجرا می شوند؛ پس نیاز به عملیات
  EMC .سـریع در سـازمان شـما وجود خواهد داشـت  Disaster Recovery   و
برای پاسخ به این نیازها و سایر نیازهای ذخیره سازی و بازیابی در محیط های ابری 
و ترکیبی، محصول  Unity Cloud Edition  را عرضه کرده اسـت تا به سـادگی 
 Disaster Recovery منسـجم و  File Synchronization  انجـام خـودکار
سـریع بین  Cloud Appliance   و  Local appliance برای سیسـتم امکان 
پذیر شود. این محصول قابلیت نصب بر رویVMCs(VMware Cloud)   محیط 

AWS  را دارد.

ggDell EMC unity XTعملکردgمقایسهg
باgدیگرgوندورهاgپیشرو

شرکت Principled Technologies (PT)  در زمینه های مختلف اقدام به بررسی و 
مقایسه عملکرد تجهیزات مختلف برای مشتریان می کند. PT  اقدام به بررسی عملکرد 
محصول  Dell EMC unity XT با دیگر ذخیره سـاز های مشـهور بازار کرده اسـت تا 
مشتریان به دور از آمار ادعایی وندورها، توان واقعی ذخیره سازها در زیر بارکار سنگین 
را مشاهده کنند. در ادامه گزارش شرکت  PT   از نتیجه آزمون هایی که در ماه ژوئن سال 
2019 از ذخیره ساز Unity XT  شرکت Dell EMC   وذخیره ساز وندور رقیب گرفته 
اسـت را می بینید. در اینجا امکان ذکر نام وندور رقیب وجود ندارد بنابراین ذخیره سـاز 

رقیب Unity XT  را با نام A array  در نظر می گیریم.

ggآزمایشgانجامgشرایط
 Dell  ما دو شـرایط کامًا مشـابه را برای ذخیره ساز ها فراهم کردیم. از محصوالت
EMC Unity XT  مدل 880F   را برای انجا م آزمون ها انتخاب کردیم. ذخیره ساز 
 VMware را در  Dell poweredge R740 و 6 سـرور unity xt 880F
 R740  Dell استقرار دادیم. ذخیره ساز رقیب را نیز به همراه 6 سرور     vCenter 6.7
Poweredge    در محیط VMware vCenter 6.7    استقرار دادیم. با توجه به 
دسـتورالعمل های هر وندور، پیکربندی های پیشنهادی برای ذخیره سازهایشان 
را اعمـال کردیـم تـا بـه باالتریـن   performance  دسـت یابیـم. در طـول این 
  Unity XT آزمایش برای بررسی برخی نتایج و مدیریت و پیکربندی ذخیره ساز 
از رابـط کاربـری تحـت وب  Unisphere Dell EMC  و برای ذخیره سـاز رقیب 
از رابط هـا ی گرافیکـی مخصوص آن اسـتفاده کردیم. همچنین تیـم ما در موارد 
الزم برای بررسی عملکرد ذخیره سازها در این آزمایش از ابزار   Vdbench برای 
ایجاد بارکاری  (I/O)   بر روی ذخیره ساز ها استفاده کرد. در این آزمایش عملکرد 

ذخیره ساز ها را در 4 زمینه مختلف با یکدیگر سنجیدیم که در ادامه می بینید.

ggPerformancegبررسیg:اولgآزمایشg
Data Reductiongبودنgخاموشgحالتgدر

بـا اسـتفاده از ابـزار Vdbench  یـک عملیـات خواندن سـنگین را بـر روی هر دو 
ذخیره سـاز ایجاد کردیم. از آنجا که در شـرایط کاری مختلف از بلوک هایی با سـایز 
بین  8KBتا 32KB  استفاده می شود، در این آزمایش ما نیز سیستم ذخیره سازی 
8KB block و 32KB block  را بررسـی کردیم و سـایر مقادیر رایج برای سـایز 
بلوک ها بین مقدار  KB8تا  KB32 خواهد بود. همانگونه که می بینید ذخیره ساز 
  Unity XT  موفق به خواندن 702.628 بلوک 8KB  در ثانیه شده است در حالی 
کـه ذخیره سـاز رقیـب   (A array)  در  بهتریـن حالت موفق بـه خواندن و بازیابی 
363.829 بلـوک 8KB  از دیسـک های  SSDs  شـده اسـت.  ایـن یعنـی میـزان 
IOPS  ذخیره ساز Unity XT  حدوداً دوبرابر ذخیره ساز رقیب بوده است. نتیجه 
بررسـی عملکرد خواندن بلوک های 32KB  ذخیره سـازها نیز با برتری ذخیره ساز 
Unity XT  همـراه بـود. و در ایـن آزمایـش نیـز ذخیره سـاز  Unity xt توانسـت 

47درصد  بلوک های 32KB  بیشتری را از حافظه خود بازیابی کند و بخواند.
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gg Data Reductiongقدرتgبررسیg:سومgآزمایشg
ذخیرهgسازها

در ایـن آزمایـش توانایـی ذخیره سـاز ها در کاهـش 
داده های ذخیره سـازی شده در درایوهایشان را بررسی 
 کردیـم. در ایـن آزمـون برای هـر کدام از ذخیره سـازها
 LUN(Logic Unit Numbers) 60 بـه ظرفیـت 
 29.2TBتعریف کردیم. هر  LUN  را با دیتاست هایی که 
    3:1 Dedupable, 4:1 Compressable قابلیت
داشتند، پر کردیم. به عبارتی در بهترین حالت  هرکدام 
از دیتاسـت ها را می توانسـتیم بـه نسـبت 7:1 کاهـش 
دهیـم. در ایـن آزمون میزان  IOPS  ذخیره سـاز ها را به 
 70.000 8KB/block نصـف کاهش دادیم و بـر روی

قـرار دادیـم تا دقت و کارایی ذخیره سـاز ها در عملیـات  Data Reduction  کم 
نشـود. در این آزمون ذخیره سـاز UnityXT  عملکرد فوق العاده ای از خود نشـان 
داد و توانسـت Data Reduction 7:1  داشته باشد. 
یعنی داده ها را برای ذخیره سازی تا حد ممکن کاهش 
دهد.   Unity XT  موفق شد 29.2TB  داده را در فضای 
فیزیکـی بـه انـدازه   4.2TB  ذخیـره کنـد در حالی که 
 3.05:1 Data Reduction  وندور پیشـرو رقیب به
دست پیدا کرد و برای ذخیره سازی  TB 29.2 داده به 

فضای فیزیکی  TB 9.76 نیاز داشت. 
اگر سازمان شما استفاده سنگینی از ذخیره سازها دارد 
برای کاهش هزینه، افزایش بهره وری، افزایش سرعت 
و عملکـرد برنامه ها بی شـک به ذخیره سـازی با قدرت 

 Data Reduction نیاز خواهید داشت.

gسنگینیgاسـتفادهgشماgسـازمانgاگر
gکاهـشgبـرایgداردgسـازهاgذخیرهgاز
gافزایشg،وریgبهـرهgافزایشg،هزینـه
gهـاgبرنامه gعملکـرد gو gسـرعت
gقدرتgبـاgسـازیgذخیرهgبهgشـکgبی
gخواهیـدgنیـازggData Reduction

داشت
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ggمفیدgفضایgمیزانgبررسیg:چهارمgآزمایشg
قابلgاستفادهgدرgهرgآرایه

شـاید هنگامی که یک ذخیره سـاز را در نظر بگیرید، اولین چیزی که به ذهن شـما 
می رسـد، ظرفیت آن ذخیره سـاز اسـت. در صورتی که باید بدانیم یک ذخیره سـاز 
هیـچ گاه قـادر به اسـتفاده مفید از تمام ظرفیت دردسـترس نبوده اسـت. بنابر این 
 در کنـار ظرفیـت فیزیکی یک ذخیره سـاز ، یک ظرفیت قابل اسـتفاده ذخیره سـاز

 (Useable Capacity) نیز تعریف می شود که اهمیت بیشتری دارد.
در ایـن آزمـون  بـرای بررسـی  Useable Capacity ذخیره سـازها یک آرایه از 
آنهـا را بـا درایو هـای مشـابه پر کردیم و با دیتا سـت های مشـابه اقـدام به پر کردن 

 UnityXT این ذخیره سـازها کردیم. اما همانگونه که در نتایج مشـاهده می کنیم
توانسـت 73.4TB  از 89.4TB  ظرفیـت فیزیکـی کل را پـر کنـد در حالـی کـه 
ذخیره سـاز مقابـل تنهـا  65TB  از TB 85  را پـر کـرد  یعنی نسـبت ظرفیت قابل 
اسـتفاده بـه ظرفیـت کل در ذخیره سـاز  Unity XT بـه مقـدار 12درصد  بیش از 
ذخیره سـاز رقیب بوده اسـت.  بدون شـک در سـازمان ها از چندین آرایه اسـتفاده 
می شـود و این اختاف در صورت اسـتفاده از چند آرایه، بسـیار بیشتر خواهد شد. 
بنابر این ذخیره سـاز  Unity XT  نه تنها 12درصد ظرفیت قابل اسـتفاده را بهبود 
می بخشـد، بلکـه همیـن یک ویژگی در واقع موجب کاهـش 12درصد هزینه های 
ذخیره سازی در سازمان شما خواهد شد. البته سایر ویژگی های ذکر شده نیز باعث 

کاهش هزینه های سازمان خواهد شد.
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نگاه تخصصی

متخصصـان آلیاسـیس ارتباط با رصد بازار 2019 برتریـن محصوالت نرم افزاری و 
سخت افزاری را شناسایی کرده و سازوکار تامین و پشتیبانی آنها را برای شرکت های 
داخلی فراهم کرده اند. شـرکت آلیاسـیس در سال 2019 محصوالتی جدید و برتر 

در زمینه های مختلف شبکه های کامپیوتری در بازار ایران عرضه کرده است.
آلیاسـیس ارتباط همـواره در تـاش بوده به عنوان نماینده مشـتری، کارآمدترین 
راهکارهـای روز دنیـا را در ایـران عرضـه کنـد. شـرکت پیشـرو آلیاسـیس ارتباط 
مشـتریان را تنهـا نمی گـذارد و وظیفـه خـود می داند در کنار فـروش محصوالت، 

خدمات پشتیبانی مناسبی را به مشتریانش ارائه دهد.
 Data Domain, VPLEX, در ایـن شـماره بـه معرفـی 8 محصـول قدرتمنـد 
   Networker, Kerio, UnityXT, ISE, Fortigate, IDPA, FTD  خواهیم 

پرداخت.

1-Vplex

VPLEX appliance  شـامل یـک یـا چنـد موتور سـخت افزاری و یـک نرم افزار 
VPLEX  اسـت. با   VPLEX appliance  می توان ذخیره سـازها را مجازی سازی 
و یکپارچـه کـرد. VPLEX appliance  مابیـن سیسـتم های ذخیره سـازی و 

برنامه های شما قرار می گیرد.
همانگونـه کـه در تصویر زیر می بینید، در دیتاسـنترهای توزیع شـده کافی اسـت 
برای راه اندازی VPLEX  در هر دیتا سنتر سیستم های ذخیره ساز را به پورت های 
  VPLEX  وصـل کنیـم سـپس بـا اتصال VPLEXهای هر دیتاسـنتر بـه یکدیگر، 
عملیات یکپارچه سازی زیرساخت ذخیره سازی را انجام دهیم. از این پس سرور ها 
برای اتصال به ذخیره سـازها و انجام خواندن یا نوشـتن در درایوها کافی اسـت به 
 VPLEX موجـود در دیتـا سـنتر متصل شـوند. راهکار یکپارچه سـازی   VPLEX
عاوه بر پشـتیبانی از ذخیره سـاز های EMC  قابلیت پشـتیبانی از بیش از 70 نوع 

storage  مختلف و سیستم  All Felash  از شرکت های مختلف را دارد.

ggچیست؟gVPLEXgکاربرد
Vplex مزایای زیادی به همراه دارد ولی دو مزیت اصلی آن عبارتند از:

Continuous availability : بـا VPLEX  در صـورت مواجهـه ذخیره سـازها 
با بحران، سـرویس شـما  down نخواهد شـد زیرا سـرویس ها  قابلیت انتقال به 
سـایر دیتاسـنترها را خواهند داشـت. با پیاده سـازی این راهکار در دیتاسـنترها تا 

99.99999درصد  دسترسی مداوم به داده ها وجود خواهد داشت.
 Data Mobility: امـکان جـا بـه جایی یکی از دیتا سـنترها بدون قطعی برنامه و 
سرویس های حیاتی شرکت وجود دارد. و با   VPLEXبه هر دلیل مانند نقص فنی 
یا جابه جایی و ارتقای سیسـتم های ذخیره سـاز، می توانید ذخیره سـازها را بدون 

قطع سرویس ها از دسترس خارج کنید.

محصوالت 2019 آلیاسیس ارتباط
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2- Data Domain

 Data Domainیکی از قدرتمندترین ذخیره سـازهای موجود در بازار اسـت که 
 Disaster،ارائه شده است. این ذخیره ساز در آرشیو کردن  EMC   توسط شرکت
Recovery، بـک آپ گیری و بازیابی سـریع، Deduplication وکاهش هزینه 

لینک در ذخیره سازهای راه دور بسیار قدرتمند است. 
 Dell EMC Data Domain DD 3300 مدل هـای مختلـف EMC شـرکت   
 , Dell EMC Data Domain DD 6300, Dell EMC Data Domain
 DD 6800, Dell EMC Data Domain DD 9300, Dell EMC Data
  Domain DD 9800  را برای استفاده در شرکت های کوچک، متوسط، بزرگ و 
دیتاسنترها ارائه کرده است.  همچنین در کنار این تجهیزات شرکت  EMC  اقدام 
به تولید یک سیسـتم عامل اختصاصی برای این تجهیزات کرده تا سـرعت ذخیره 
 Data را افزایش دهد. ذخیره سـازهای Data Reduction  و بازیابی اطاعات و
  Domain  قادر به انجام عملیات Data Reduction  بین 10 تا 55 برابر هستند 

که این مقدار بیش از 2 برابر رقیب های مطرح بازار است.

3- Networker

Dell EMC Networker  یک نرم افزار برای بک آپ گیری و بازگردانی اطاعات 
 windows در سـطح تجـاری اسـت. ایـن نرم افزار را می تـوان بر روی سـرورهای
  linux ، mac os ، openvms  ،  نصـب و اجـرا کـرد. همچنیـن ایـن نرم افـزار 
 SQL server ها درapplication  قـادر به پشـتیبانی و ذخیره اطاعات جـاری
Exchange server ،Mac os ،openvms ،lotus  Informix،  و  
Sybase   اسـت.  بنابرایـن در مواجهـه بـا بحـران، عاوه بر سـرعت بخشـیدن به 
بازگردانی اطاعات، مانع از دسـت رفتن اطاعات برنامه های درحال اجرا می شـود 
و بـا فراخوانـی داده هـا از پایگاه داده، تمام  سـرویس ها  را بـه آخرین حالت اجرا باز 

می گرداند.
 NAS  DAS, NAS,  را می توان در تمام محیط های Dell EMC Networker 
  ,cloud storage  بـه کارگرفـت. در حـال حاضـر 4000 شـرکت در سراسـر 
دنیـا از dell EMC Networker اسـتفاده می کننـد. شـرکت fujitsu ژاپـن 
و commVault system  در آمریـکا و بسـیاری از دیگـر شـرکت های معتبـر 

مشتریان این نرم افزار هستند.
چراgازgNETWORKERgاستفادهgکنیم؟

Unified Management : مدیریت یکپارچه تمام سیستم های ذخیره سازی از 
 :Networker Recovery Reliable  با رابط کاربریData Domain  جمله

DR  بازیابی قابل اطمینان و کاهش زمان

4- UnityXT

  Unity xt  محصولی جدید از شرکت   Dell EMC  است که در اواخر آوریل سال 
2019 به بازار عرضه شـد. این ذخیره سـاز تکامل یافته ذخیره سـاز های پیشـین 
   VNX/VNXe  و  Unity  شـرکت   EMC  اسـت کـه از لحـاظ سـخت افزاری و 
نرم افزاری به طور چشمگیری ارتقا پیدا کرده است. این ذخیره ساز با توجه به سرعت 
باال، تاخیر I/O  کم، فضای ذخیره سازی باال و دیگر ویژگی هایی که در ادامه بررسی 
می شـوند، قابلیت اسـتفاده در دیتاسـنترهای شرکت های بزرگ و متوسط را دارد. 
 UnityXT AllFlash, با توجه به نیاز مشتریان مدل های مختلف EMC  شرکت
 UnityXT Hybrid,  UnityXT Cloud Edition, UnityXT VSA(Virtual
 (Storage Appliance  را  ارائـه داده اسـت.  ویژگی هـای کلـی این محصوالت 
اختاف زیادی با یکدیگر ندارند و از نظر اندازه، وزن، درگاه های ارتباطی و ... شبیه 

یکدیگـر هسـتند و تفـاوت آنهـا در قـدرت  Memory, Capacity   آنهاسـت. در 
 Unity  XT Alflash جدول زیر مشخصات سخت افزاری مهم مدل های مختلف

را می بینید.
     از جملـه مزیت هـای بـارز Unity XT  می تـوان بـه قدرت بـاالی این محصول در 
عملیـات  Data Reduction  اشـاره کـرد.  Unity XTبـا اسـتفاده از تکنولوژی 
بـه روز خـود در   Block Compression   و  Block Dedupعملیـات کاهـش 
داده را 2 تا 2.5 برابر بیشتر از دیگر ذخیره سازها انجام می دهد.  بنابراین با فضای 
یکسـان و فعال سـازی ویژگـی  Data Reduction  در ایـن محصـول می توانید 

دوبرابر دیگر ذخیره سازها،  داده ذخیره کنید.
از جمله دیگر مزیت های بارز Unity XT  می توان به اسـتفاده شـرکت   EMC  از 
جدیدتریـن نسـل پردازنده هـای  Intel  skylake  وفراهـم آوردن قـدرت باالی 
 پردازشـی در ایـن ذخیـره سـازها اشـاره کـرد. قابلیت هـای  NVMe Ready  و
  Cloud Enable  نیز از دیگر قابلیت های این محصول است که موجب استقبال 

گسترده شرکت های مختلف از این محصول شده است.

5- ISE(Identity Service Engine)
بدون شـک کنترل دسترسـی و امنیت در یک شـبکه که شامل یک شبکه متمرکز 
با حدود 50 کاربر نهایی و چند سـرویس محدود اسـت، بسـیار سـاده تر از کنترل 
دسترسـی و امنیـت در شـبکه ای بـا هـزاران کارمنـد و مهمـان در نقـاط مختلف 
جغرافیایی با روش های دسترسـی مختلف و سـرویس های متنوع اسـت. بنابراین 
هرچـه تعـداد کاربـران، تعداد و تنوع سـرویس ها، حجم داده هـا، تنوع روش های 
دسترسـی، تنوع دسـتگاه ها و سیسـتم عامل های متصل به شبکه، تعداد سرورها و 
سایر فاکتورها در شبکه بیشتر می شود، بدون شک شبکه پیچیده تر و گسترده تر 
می شود. کنترل دسترسی و تامین امنیت این گونه شبکه های گسترده و پیچیده، 

بسیار سخت خواهد بود.
یـک محصـــول  ISE اختصـار  بـه    Identity Service  Engine یـا 
 control access network (CAN)  اسـت. بـه کمـک ایـن محصول شـرکت 

سیسـکو، بـه راحتـی امـکان کنتـرل دسترسـی کاربـران نهایـی در یـک شـبکه 
گسـترده و پیچیـده فراهـم خواهـد شـد. مدیـران شـبکه بـا کمک ایـن محصول 
بـه سـادگی می تواننـد تمـام کاربـران نهایی که به شـبکه بـه صورت کابلـی یا بی 
سـیم متصـل هسـتند را به طـور آناین ببینند و سیاسـت های کنترل دسترسـی 
 و امنیتـی مـد نظـر را بـر روی دسـتگاه های متصـل اجـرا کننـد.  با کمـک ویژگی

  cisco trustsec Software-defined segmentation  عاوه بر تعیین 
سیاسـت های دسترسـی می توان شـبکه را به طور نرم افزاری تقسیم بندی کرد و  

امکان دسترسی به قسمت های مختلف شبکه را برای کاربران تعریف کرد.
مـا  چیـزی را کـه نبینیم، نمی توانیم مدیریت کنیـم و این محصول از آن جهت که 
 Network Visibility کاملـی را بـه مدیـر شـبکه ارائـه می دهد، بـرای کمک به 
مدیریت دسـتگاه های متصل به شـبکه ضروری اسـت. به کمک پورتال گرافیکی و 
ساده ISE  و به طور متمرکز مدیر شبکه می تواند سیاست های مختلف دسترسی 

و امنیتی را در شبکه تعیین کند.

New models
all- flash

380F 480F 680F 880F

Min/Max 
Drives 6/500 6/750 6/1000 6/1500

Max Raw 
Capacity 2.4PB 4.0PB 8.0PB 16.0PB

Memory 128GB 192GB 384GB 768GB

CPUs
2 x intel CPUs, 12 
Cores per Array, 
1.7 GHz

2 x dual-socket 
intel CPUs. 32 
Cores per Array, 
1.8 GHz

2 x dual-socket 
intel CPUs. 48 
Cores per Array, 
2.1 GHz

2 x dual-socket 
intel CPUs. 64 
Cores per Array, 
2.1 GHz

نگاه تخصصی
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 6-Fortigate
Fortigate یکـی از محصـوالت امنیتـی شـرکت Fortinet   اسـت. شـرکت 
Fortinet  یک شرکت چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا قرار دارد. این شرکت از سال 2000 فعالیت خود را شروع کرده و محصوالت 
 IDC و Gartner امنیتی بسـیار قدرتمندی را ارائه داده اسـت. طبق گزارش های
 Fortinet هـای امنیتـی فعـال در دنیـا متعلق به شـرکتApliance  بیشـترین
هسـتند. محصول Fortigate که یکی از محصوالت امنیتی این شـرکت است در 
رده Fortinet NGFW(Next Generation FireWalls) هـای این شـرکت 

قرار دارد. 
 Fortinet توسـط شـرکت Fortigate بیـش از 40 مـدل مختلـف از محصوالت

تولید می شود.
Entry-level Fortinet FortiGate  UTM appliances: ایـن مـدل از 
محصوالت Fortigate برای ادارات کوچک و شعب راه دور طراحی شده است که 

شامل سری30 و سری 60 تا 90 و سری 100 می شود.
Fortinet’s  mid-range: این مدل ها شـامل سـری 200 برای ادارات، سـری 
300 تا 500 برای ادارات دارای چندین شعبه و سری 600 تا 800 که سازمان های 

تجاری را پشتیبانی می کند.
High-end  FortiGate: این سری از محصوالت که شامل سری 1000 و 3000 
و 5000 می شـوند، برای اسـتفاده  در دیتاسـنترها و محیط های ابری چندکاربره 

مناسب هستند.

7- IDPA(Integrated Data Protection 
Appliance) 

محصول  IDPA(Integrated Data Protection Appliance) محصولی 
قدرتمنـد اسـت که قادر به ارائه سـرویس های حیاتی محافظـت از داده ها از جمله 
  deduplication, Disaster recovery, replication, Backup  اسـت. 
دسترسی سریع و جست وجوی راحت در بین داده ها، یکی از ویژگی های بارز این 
Appliance  اسـت. این محصول سـازگاری مناسـبی با محیط های ابری دارد و 
قادر به محافظت از داده ها با کمک ذخیره سازهای ابری محلی یا راه دور است. این 
محصول قابلیت پشتیبانی از فضای ذخیره ساز داخلی 34TB  الی  1PB که البته 
 Deduplication بـا اسـتفاده از ذخیره سـاز های ابری و به کارگیری تکنولـوژی

توان ذخیره سازی 150PB داده منطقی را دارد.
     زمان الزم برای راه اندازی، و انجام عملیات مدیریتی بر روی داده ها و فعال سازی 
Dedup, DR, Replication, Backup  ما بین 2 تا 10 برابر نسبت به رقیبان 

مختلف سـریع تر اسـت بنابراین نفر سـاعت کمتری برای محافظت از داده ها الزم 
اسـت. همچنیـن بـا توجـه به قـدرت فـوق العـاده IDPA در عملیـات Dedup با 
 نـرخ 55:1 هزینـه الزم بـرای محافظـت از داده هـا با به کارگیری راهـکار یکپارچه 

 EMC IDPA تا 80درصد  نسبت به دیگر رقیبان کمتر است.
     شرکت EMC با توجه به نیاز مشتریان 4 مدل از این محصول را ارائه کرده است 
که دو مدل مناسب استفاده در کسب و کارهای کوچک و متوسط و دو  مدل برای 

کسب و کار های بزرگ طراحی شده است.
  شـرکت  SSFCU (Security Service Federal Ceredit union)  یکـی 
  presido از بزرگترین موسسـات مالی اعتباری آمریکا  و همچنین شـرکت بزرگ
یکی از اصلی ترین تامین کنندگان راه حل های اطاعاتی امنیتی و IT در آمریکا، 

با استفاده از راهکار EMC IDPA  از داده های خود محافظت می کنند.

8- FTD (FirePower Threat Defense)
unified soft- یـکCisco Firepower Threat Defense (FTD)   
  ware image  اسـت که  قادر به اجرای ویژگی های سـخت افزاری و نرم افزاری

Cisco ASA و سرویس های FirePOWER به طور یکپارچه است.
 Cisco Firepower Threat Defense (FTD)  قابلیت ارائه سـرویس های 

زیر را دارد:
Stateful firewall Capabilities
Static and dynamic routing
Supports RIP, OSPF, BGP, Static Routing
Next-Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS)
URL Filtering
Application visibility and control (AVC)
Advance Malware Protection
ISE Integration
SSL Decryption
Captive Portal
Multi-Domain Management
Cisco Firepower 4100 Series،   Fire- قابلیـت اسـتقرار بـر روی FTD
 ASA 5506-X, ASA 5506H-X, ASA وpower 9300 appliances 
 5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA

 X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, and ASA 5555-X-5516 را دارد.

نگاه تخصصی
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محسنgعارفی
مفهوم Network Orchestration  یا »زمان بندی و هماهنگی در شبکه« که از آن 
 Software-Defined Networking (SDN) با عنوان شـبکه مبتنی بر نرم افزار
نیز یاد می شـود، در واقع فرآیندی اسـت که طی آن رفتارهای شبکه به صورت خودکار 
برنامه ریزی می شود و در نتیجه خود شبکه از لحاظ پشتیبانی و عملکرد با سخت افزار 
 Orchestration و اجـزای نرم افـزاری هماهنـگ می شـود. بـه عبـارت سـاده تر
یـا توزیـع ارکسـترال بـه عملیـات خودکارسـازی پیکربنـدی، هماهنگـی و مدیریت 
سـامانه       های رایانـه ای و نرم افـزاری گفتـه می شـود و معمـوالً در زمینه هـای معماری 
سـرویس محـور، مجازی سـازی، زیرسـاخت های همگـرا، دیتاسـنتر داینامیـک و 

Telecommunication Provisioning مورد استفاده قرار می گیرد.
ایده اصلی شـکل گیری مفهوم سـرویس Orchestration   شـبکه در حقیقت جدا 
کردن خدمات شـبکه از اجزای سـخت افزاری آن اسـت حتی اگر پیکربندی خودکار 

شبکه نیز منطبق بر مختصات و مشخصات فنی خدمات شبکه تعریف شده باشد.
Orchestration شـبکه بـه طـور کلی یـک رویکرد تصمیم گیری برای اتوماسـیون 
شـبکه است که این سیاسـت گذاری ها روی کاربرد اجزای سخت افزاری و نرم افزاری یا 
 Orchestration سـرویس های مورد نیاز پیاده سازی می شـوند. یکی از اهداف مهم
اتوماتیک کردن روش هایی است که در آن درخواست های شبکه ارسال می شوند. این 
کار باعث می شود دخالت نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات یا دستورات شبکه 

به حداقل برسد.
به عنوان مثال، اگر یک سرویس دهنده فضای ابری ازسوی مشتریان خود درخواستی 
مبنـی بـر تخصیص 2 ترابایت فضای ابری دریافت کنـد، Orchestration در پلتفرم 
سـرویس دهنده می تواند به صورت خودکار این درخواسـت ها را در قالب یک دسـتور 
پپیکربندی شده برای اجزای شبکه ارسال کند تا این درخواست خود به خود اجرا شود.
Orchestration   شـبکه همچنیـن بـه مهندسـین شـبکه این امـکان را می دهد تا 
درگاه هـا، روترهـا و گروه هـای امنیتـی دلخـواه خـود را از طریق فایل هـای پیکربندی 

 Control Plane نرم افزاری تعریف کرده یا آنها را به روشـی به زبان قابل درک توسـط
تعریف کنند. 

در واقع به جای آنکه یک عامل انسـانی، سیسـتم و خدمات مبتنی بر شـبکه را تنظیم 
کند و فرد دیگری این خدمات را پیاده سـازی کند، Orchestration  شـبکه خود به 
تنهایی می تواند Workflow ها را به صورت خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی در 
آن واحد انجام دهد یعنی بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی هر دو وظیفه را به صورت 

خودکار پیاده سازی کند.
 Network-aware نیـز اصطاحا Orchestration برخـی پلتفرم های پیچیده تر
هسـتند و می توانند با اسـتفاده از تحلیل های دقیق تصمیم بگیرند منابع خاص جهت 

بهینه سازی کارایی شبکه در کجا باید استفاده شوند.
البتـه نبایـد فرامـوش کـرد عنـوان Orchestration  شـبکه در برخـی مـوارد بـا 
اتوماسـیون شـبکه اشتباه گرفته می شـود. به طور کلی اتوماسیون برای شرح عملیات 
خودکارسازی سطح پایین استفاده می شود در حالی که  Orchestration  برای شرح 
عملیات خودکارسازی مدیریت وظایفی که وابستگی های ثانویه بسیار بیشتری دارند، 
اسـتفاده می شـود. Orchestration  بـه شـبکه ها  این  امـکان را می دهد تا به میزان 
 Device مورد نیاز گسترش یابند و سرویس های متنوع و متعدد شبکه میان چندین
مختلف و متعدد پیاده سـازی و اجرا شـود. همچنین گسـترش و توسعه منابع مورد نیاز 
در شبکه یکی از خدماتی است که Orchestration  ارائه می کند و می تواند شبکه ها 

را چاالک تر، سریع تر و پاسخگوتر کند.

ggآنهاgکاربردهایgوgشبکه Orchestrationgابزارهای
Orchestration شـبکه را در بخش های متعددی می توان به کار برد که برخی از 

آنها شامل موارد زیر می شود:
1- پیکربنـدی خـودکار C onnectienها یا مسـیردهی در شـبکه با اسـتفاده از IP و 

OpenFlow پروتکل

Network Orchestration
چالش های شبکه را ساده می کند
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gبرgمبتنیgارتباطاتgوgشبکهgخدمات

رایانشgابریgراgامکانgپذیرgمیgکند
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2- پیاده سازی Overlayها برای دیکته کردن کنترل و ارسال مسیردهی ها
3- فعال سازی دامین های امنیت

4- استفاده از مهندسی ترافیک جهت اطمینان حاصل کردن از این که  WorkFlowها 
مسیر درستی را طی می کنند.

 Deep Packet Inspection (DPI)، Statefull 5- تامین خدمات شـبکه نظیر
Inspection  و فیلترهایی که از مسیر WorkFlowها باید اجرا شوند
6- هدایت WorkFlow  به محل درست،  تگ و مدیریت این اطاعات

ggOrchestrationgخدماتgازgاستفادهgبرایgاصلیgنیاز
سـرویس دهندگان از یک سـو همیشـه تحت فشـار بسیاری هسـتند و در نقطه مقابل 
حجم باالی ترافیک شبکه و زیرساخت توزیع نیز مدیریت شبکه را به امری پرهزینه و 
پیچیده تبدیل کرده است. همچنین، افزایش رقابت نیز سبب کاهش حاشیه سود شده 
و سرویس دهندگان را وادار کرده خدمات جدید را خیلی سریع تر ارائه کنند تا در بازار 

رقابتی عرصه را به سایر رقبا نبازند.
در همیـن راسـتا، خدمـات Orchestration شـبکه توانسـته زمان مـورد نیاز برای 
طراحـی و اجـرای خدمـات جدیـد مبتنـی بر شـبکه را کاهش دهـد و در نهایت تامین 

خدمات لحظه ای و بی وقفه را فراهم  کند.
  System شـبکه یـک گزینـه بهتـر بـرای حـذف Orchestration ،در واقـع

Operation Support  وجایگزینـی بـا یـک سیسـتم 
بسـیار چاالک تـر و چابک تـر اسـت، زیرا هـر زمانی که یک 
سـرویس دهنده سـخت افزار یا سـرویس جدیـدی را بکار 
می بـرد، باید سیسـتم  OSS را بـا یک کد اختصاصی جدید 
تطبیق دهد. این کار باعث می شود تا OSS به یک سرویس 
بسـیار پرهزینـه تبدیـل شـود و اضافه کـردن دیوایس ها و 
سـرویس های جدید به مرور زمان بشدت دشوار و پرهزینه 
شـود. عاوه بر این ها،  OSS  اغلب به دخالت نیروی انسـانی 
هـم نیـاز دارد کـه ایـن مسـئله هزینه های بکارگیـری این 

سیستم را افزایش داده و روند اجرا را کندتر می کند.

ggعملکردgچگونگیg
 Orchestration SDN

پلتفرم های Orchestration می توانند انواع مختلفی از نرم افزارهای متن باز را در 
بر بگیرند که این نرم افزارها بر مبنای استفاده از API هایی که می توانند به فناوری های 
اسـتاندارد شـبکه متصل شـوند، طراحی شده اند. برخی شـرکت های توسعه دهنده و 
 Big Switch، CENX، شـامل  Orchestration SDN تامین  کننـده ابزارهـای

  Cyan، Overture Networks  و  Anuta Networks  می شوند. 
 SDN شـامل نرم افـزار هماهنگـی بـا یـک کنترلر  SDN Orchestration در واقـع
اسـت کـه در عـوض طـوری طراحـی و اجـرا شـده کـه می توانـد از فناوری متـن بازی 
نظیـر  OpenDaylight    اسـتفاده کنـد. ایـن کنترلر همچنین می تواند برای گرفتن 
تصمیمـات خـودکار متناسـب بـا شـبکه و در مواردی چون تراکم شـبکه، مشـکات 
 Service ،امنیتـی و سـخت افزارهای دارای مشـکل برنامه ریـزی شـود. عاوه بر ایـن
Orchestration از پروتکل های مختلفی شـامل  OpenFlow و شـبکه مبتنی بر 

IP استفاده می کند.
در آینده نزدیک سیستم Orchestration شبکه یک ارتباط بسیار مهم و اساسی را 
میـان فناوری هـا با دامنه های مختلف برقـرار خواهد کرد که این انقاب بزرگ خدمات 

شبکه و ارتباطات مبتنی بر رایانش ابری را امکانپذیر می کند.
بـه همیـن دلیـل انتظـار می رود ایـن سیسـتم بتواند در نهایـت فناوری اتوماسـیون و 

پشـتیبانی را پیـاده سـازی کند که این سیسـتم خـاء میان سیسـتم های مخابراتی، 
سیستم های OSS   و دیتاسنترها و همین طور مشتریان عاقمند به خرید فناوری های 

مبتنی بر رایانش ابری و سایر سرویس های مبتنی بر شبکه را پر کند.
عاوه بر این، در زمینه بهینه سـازی بیشـتر سـرویس های ابری و تنظیم شـبکه های 
ارتقا یافتـه، Orchestration خـوب هماهنگـی بیشـتری را میـان دیوایس ها برقرار 

می کند و راهکارهای مناسب تری را در زمینه اتوماسیون شبکه ارائه می دهد.

ggشبکهgOrchestrationgسازیgپیادهgمختلفgهایgمدل
در مهندسـی شـبکه مبتنی بر نرم افزار Orchestration،(SDN)  از طریق APIها 
بـه یـک کنترلر SDN کمک می کند تا منابع مورد نیاز یک 

اپلیکیشن یا سرویس را تهیه، بروزرسانی و مدیریت کند.
در رایانـش ابـری، Orchestration  نقش ابزاری را بازی 
می کند که از طریق آن یک FrameWork  تکرارشـونده، 
قابل اتکا و پردازش های قابل پیش بینی برای ارائه خدمات 
مبتنی بر شـبکه در سطح وسیعی از اجزای سخت افزاری و 

نرم افزاری شبکه مهار می شود.
Orchestration  خصوصاً برای محیط هایی با زیرساخت 
چندابری یعنی جایی که سرویس ها و اپلیکیشن ها از طریق 
چندین منبع مختلف تهیه و عرضه می شوند، اهمیت باالیی 
دارد. به عنوان نمونه OpenStack که یک نرم افزار متن باز 
برای مدیریت زیرساخت های خصوصی و عمومی محسوب 
می شـود، یکی از روش هایی اسـت که با استفاده از آن می توان Orchestration را در 

یک فضای ابری هم پیاده سازی و استفاده کرد.

gg(containers)gکانتینرهاgوgOrchestration

کانتینرهـا (Containers) معـرف حـوزه جدیـدی هسـتند کـه در آن فضـا 
 Orchestrationپیاده سـازی می شـود. کانتینرهـا در حقیقـت مسـیری برای اجرا 
و اسـتقرار اپلیکیشـن های توزیع شـده بدون نیاز به اسـتفاده از یک ماشـین مجازی 
اختصاصـی هسـتند. در این حـوزه، Orchestration چگونگی ایجاد این کانتینرها، 
بروزرسـانی و عملیاتـی کردن آنهـا را مدیریت می کند. این فناوری همچنین چگونگی 
کانکت شدن چندین کانتینر به یکدیگر و ایجاد اپلیکیشن های جامع تر را نیز مدیریت 

می کند.
Kubernetes کـه یـک پلتفـرم متـن باز و بسـیار محبـوب اسـت و می تواند چندین 
اپلیکیشن کانتینر را به هم متصل کند نیز از ابزارهای Orchestration بهره می گیرد.

ggOrchestrationgکاربردهای
Orchestration معموالً در زمینه های معماری سـرویس گرا، مجازی سـازی، 
زیرسـاخت همگـرا، مرکـز داده پویا و تمهیـدات (Provisioning) )مخابرات( 
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مورد استفاده قرار می گیرد.
معماری سرویس گرا یا  Service-Oriented Architecture  که به اختصار  
SOA  نیز گفته می شـود، یکی از شـیوه های طراحی نرم افزار با تمرکز بر طراحی 
سـامانه های توزیع  شـده اسـت. در این معماری کارکردهای نرم افزاری در قالب 
سـرویس توسـط مؤلفه های اپلیکیشـن های کاربردی به دیگر مؤلفه ها در بسـتر 

ارتباطات تحت شبکه ارائه می شود.
امروزه از این معماری در دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی برای توسعه 
برنامه های کاربردی و سیسـتم ها، یکپارچگی سیستم های اطاعاتی سازمانی یا 
تعامات اطاعاتی بین سـازمانی و اسـتاندارد وب سرویس  (Web Service)و 

پروتکل های آن استفاده می شود.
یک سـرویس در واقع  واحدی مجزا و مسـتقل از یک وظیفه (Task) اسـت که 
می تواند به صورت مسـتقل و با کمترین وابسـتگی از دیگر اجزا از منابع اسـتفاده، 

بروزرسانی و عمل کند. ویژگی های یک سرویس شامل موارد زیر می شود:
- نشان دهنده یک فعالیت کسب وکار با خروجی معین 

- خودمختار بودن
- پنهان بودن محتویات و جزئیات آن بر مشتریان 

- وابستگی احتمالی به زیر سرویس ها و سرویس های دیگر برای ارائه سرویس خود
سرویس های متفاوت می توانند برای ارائه وظایف، برنامه های کاربردی بزرگتری 
را بـا هـم تجمیع و یکپارچه کنند. در واقع معماری سـرویس گرا با برنامه نویسـی 
مؤلفه گـرا (Modular Programming) ارتبـاط نزدیکـی دارد. معمـاری 
سرویسـگرا مؤلفه هـای نرم افـزار توسـعه یافتـه به صـورت مجزا را کـه به صورت 
مسـتقل و توزیـع شده اسـتقرار یافته انـد با هـم یکپارچه می سـازد. این معماری 
توسـعه نرم افزار مبتنی بر مؤلفه و ارتباط پیرامون شـبکه مؤلفه ها بر مبنای اصل 

پنهان سازی در توسعه برنامه های کاربردی را تسهیل می کند.

ggگراgسرویسgمعماریgهایgپروتکل
برخی از قرار شیوه های معماری سرویسگرا عبارتند از:

Simple Object Access Protocol (SOAP): سـاختاری بـرای تبـادل 
پیام ها در قالب XML که بین سرویس های وب تبادل می شود.

Web service Description Language (WSDL):  زبانـی مبتنـی بـر 
XML که جهت توصیف ویژگی های عملیاتی سرویس های وب استفاده می شود 

و دارای دو بخش تعریف واسط و پیاده سازی است.
 :(UDDI) Universal Description ,Discovery and Integration
واسـطی برای انتشـار و شناسـایی سرویس های وب و شـامل یک مخزن که ارائه 
دهنـدگان به انتشـار و تبلیغ سـوریس خـود می پردازند تا دیگـران بتوانند آن را 

شناسایی کنند.

ggEnterprise Service Bus (ESB)

  Enterprise Service Bus  یک زیرساخت نرم افزاری است که به عنوان یک 
الیه واسـط از میان افزار، نیازمندی هایی مانند یکپارچه سـازی بین سـرویس ها، 

امنیت، مدیریت، کنترل سرویس و مدیریت ارتباطات را پشتیبانی می کند.
این میان افزار برنامه ای کاربردی است که بین دیگر برنامه های کاربردی تجاری 
ارتبـاط برقـرار می کنـد و در حالت ایده آل تمام ارتباطات و تبادالت بین برنامه ها 

و سیستم های سازمانی را مدیریت و تسهیل کند.
عـدم یکپارچگی سـرویس های نرم افـزاری و بانک های اطاعاتـی، انگیزه اصلی 
بهره گیری از گذرگاه سرویس سازمانی در معماری سرویس گرا است. به طوری که 
در شرکت های بزرگ جهانی باالترین اولویت کاری اکثر مدیران فناوری اطاعات 
یکپارچه سازی و سرویس گرایی است و بهره گیری از گذرگاه سرویس سازمانی 

در این راستا می تواند تسهیل کننده یکپارچگی سیستم های سازمانی باشد.
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حسینgولیgپور
   همانگونه که می دانیم برای  راه اندازی یک شـبکه کارهای زیادی باید انجام دهیم. 
روال کلی راه اندازی شبکه های سازمانی یکسان هستند. در ابتدا نیازسنجی صورت 
می گیرد. سپس طراحی، تعیین وندورها، راه اندازی دیتاسنترها، پیکربندی سرورها 
و دیگر کارها انجام می شود. و در آخرین مرحله با استقرار تیم های پشتیبان نرم افزار 

و سخت افزار، شبکه شروع به سرویس دهی می کند.
      در راه اندازی سرورها به عنوان آخرین سرور، باید مانیتورینگ سرور را راه اندازی کرد. 
اگر شبکه سازمان بزرگ باشد، نیاز به تعریف و راه اندازی مرکز مانیتورینگ در شبکه 
وجود دارد. در صورتی که شـبکه خیلی گسـترده باشد و حدوداً بیش از 10هزار کاربر 
داشته باشد، نیاز به تعریف الیه های مانیتورینگ جداگانه نیز وجود خواهد داشت. در 
شبکه های کوچک که تعداد کاربران شبکه کمتر از 100 نفر است، معموالً نیازی به راه 
اندازی مرکز NOC  برای عملیات مانیتورینگ نیست. و یک یا چند نفر قادر به انجام 

همزمان پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و پشتیبانی از سرویس ها خواهند بود.
اجـرای درسـت هـر کـدام از مراحـل راه انـدازی یـک شـبکه نیـاز به دانـش و تجربه 
بسـیار زیادی خواهد داشـت. همواره به صاحبان شـبکه ها توصیه می شـود با افزایش 
هزینه هـای اولیـه برای راه انـدازی شـبکه ها  (CAPEX)  موجب کاهش هزینه های 
عملیاتی برای نگهداری شبکه ها (OPEX)  در سازمان شوند. زیرا راه اندازی مناسب 
یک شـبکه موجب بازگشـت سـرمایه در کوتاه ترین زمان می شـود. ولی در صورت 
طراحی نامناسب، استفاده از تجهیزات کم کیفیت و نیروی انسانی ضعیف در نصب و 
راه اندازی تجهیزات، شبکه در آینده با هزینه های نگهداری بسیار زیادی مواجه خواهد 
شـد. بنابراین ما به عنوان یک کارشـناس شبکه باید بهترین تجهیزات و نرم افزارهای 
کاربردی این حوزه را بشناسیم و با انتخاب صحیح نرم افزار و سخت افزار موجب کاهش 
هزینه ها و افزایش سـودآوری شـبکه شـویم. یکی از سوال هایی که هر شرکتی هنگام 

راه اندازی شبکه با آن مواجه می شود، این است:

gggکنیم؟gاستفادهgمانیتورینگgافزارgنرمgکدامgاز
  SolarWinds , PRTGبا بررسی بازار جهانی درمی یابیم که سه نرم افزار مانیتورینگ
ManagerEngine(OPManager) , بـه ترتیب سـه نرم افزار برتر مانیتورینگ 
حال حاضر هستند. در ایران از نرم افزارهای متن باز ZABBIX  و سابقا   Cacti   نیز زیاد 
استفاده می شد. نرم افزارهای نام برده همگی جزو نرم افزارهای تراز اول مانیتورینگ 
هستند و شبکه های بسیاری در سرتاسر دنیا با کمک این نرم افزارها در حال مانیتور 
    ZABBIX و Solar، PRTG هستند. به خاطر استفاده بیشتر بازار ایران از سه نرم افزار

در این نوشته به بررسی این سه نرم افزار مانیتورینگ می پردازیم. 

ggافزارgنرمgمعرفی
SolarWinds

شـرکت SolarWinds رسـماً در 
سـال 1999 در ایالـت اوکاهامـا 
آمریـکا تأسـیس شـد. ایـن شـرکت 
 Donald Yonce در ابتـدا توسـط
بـرادرش David بنیانگـذاری  و 
شـد. تیـم بـرادران   Yonce قبـل از 
 SolarWinds رسـمی  تأسـیس 
محصوالتـی بـرای ارائـه خدمـات 

مانیتورینـگ ارائـه کـرده بودنـد ولـی اولیـن محصـول رسـمی شـرکت در 2001 با 
نـام Network Performance Monitoring بـه بـازار ارائـه شـد. شـرکت 
SolarWinds  بزرگترین شـرکتی اسـت که بر روی سـرویس مانیتورینگ شـبکه 
متمرکز شده است. این شرکت در سال 2016 به قیمت 4/5میلیارد دالر معامله شد. 

و  یکی از شرکت های بزرگ آمریکا محسوب می شود.
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gهایgشـرکتgجـزوgهمیشـهgSolar
gو gبـوده gتکنولـوژی gدر gپیشـرو
gکیفیgسـطحgارتقایgبـرایgهمـواره
gمتخصصانgروزgدانشgازgمحصوالتش
gکردهgاسـتفادهgهاgشـرکتgدیگـرgو
gکمgدسـتgکنـونgتـاgSolarg.اسـت
gراgترgکوچـکgتخصصیgشـرکتg15
gخودgمجموعهgبـهgوgکردهgخریـداری
gبرترینgبتوانـدgهمـوارهgتـاgافزوده
محصوالتgمانیتورینگgراgارائهgدهد

نگاه تخصصی

Solar  همیشه جزو شرکت های پیشرو در تکنولوژی بوده است و همواره برای ارتقای 
سـطح کیفی محصوالتش، از دانش روز متخصصان و دیگر شـرکت ها اسـتفاده کرده 
است.  Solar  تا کنون دست کم 15 شرکت تخصصی کوچک تر را خریداری کرده و 
به مجموعه خود افزوده تا همواره بتواند برترین محصوالت مانیتورینگ را ارائه دهد. 
برخی از این شرکت ها مانند pingdom, papertrail, loggly  تغییر نام نداده و با 
 Forbes به فعالیت مشغول هستند. مجله Solar همان نام اصلی خود تحت کنترل
در سال 2011 شرکت Solar  را به عنوان دهمین شرکت پرسرعت در رشد تکنولوژی 

در بین تمام شرکت های دنیا عنوان کرد. 
جالب اسـت که پس از این همه سـال، در حال حاضر نیز محصول پایه واصلی شـرکت 
همان  NPM(Network Performance Monitoring)  نام دارد. بدون شـک 
یکـی از دالیـل تغییـر ندادن نام این محصول، نشـان دادن قدمت و پختگی باالی این 
محصول به مشتریان است. به مدت 20 سال شرکت بزرگ Solar با تمام نیروهایش 
بر روی رفع ایرادات  NPM   کار کرده است. شرکت Solar  همواره متناسب با نیاز های 

روز شبکه ها قابلیت های NPM  را به روز کرده است. 
از زمان ارائه رسـمی NPM  در سـال 2001 تا کنون تغییرات زیادی در شـبکه ها رخ 
 داده اسـت و روز بـه روز بـر تعـداد سـرویس های جدید در شـبکه ها افزوده می شـود.

   Solar  برای پوشش مانیتورینگ تمام سرویس های شبکه 
مجبـور بـه طراحی ماژول هایی اضافه در کنار نرم افزار اصلی 
خود شـده اسـت. زیرا در صورت قرار دادن تمام قابلیت ها و 
 NPM حجم ، NPM ماژول هـای مانیتورینـگ در نرم افـزار
بسیار زیاد خواهد شد، کار کردن با نرم افزار سخت و پیچیده 
می شـود و همچنیـن پـردازش نرم افـزار بسـیار سـنگین و 
پرهزینـه می شـود.به عنـوان مثـال بـا اضافه کـردن ماژول 
 VNQM(VoIP & Network Quality نرم افـزاری 
 (Managerبـه NPM   می توانیـد کیفیت سـرویس های 
Voip & WAN  در شـبکه خـود را بـه خوبـی مانیتـور و 
مدیریـت کنیـد. بـه عنـوان مثالی دیگـر؛ با افـزودن ماژول 
 DPA (Databaase Performance Analyzer)
می توانیـد به طور تخصصی عملکرد سـرورهای پایگاه داده 

خود را مانیتور کنید. 
 Solar نه تنها مانیتور می کند بلکه در بسـیاری موارد علت بروز خطاها را نیز نشـان 
می دهـد. بـرای مثال مـاژول DPA هنگام بررسـی عملکرد پایـگاه داده ها در صورت 
وجود تاخیر در عملکرد پایگاه داده، عاوه بر اعام هشدار، دلیل وجود تأخیر را نیز در 
داشبورد نشان می دهد و می توانید بفهمید که کاهش سرعت عملکرد پایگاه داده  به 
خاطر وجود تاخیر در عملیات خواندن نوشـتن ذخیره سازهاسـت یا به دلیل کمبود 
پردازشـگر کافی برای ماشـین سـرور پایگاه داده و یا سـایر دالیلی که با جزئیات بیان 
می شـوند. بنابرایـن به راحتی می توانیـد Buttleneck را در عملکرد سیسـتم های 
پایـگاه داده خـود برطـرف کنید. در حالی که در صورت اسـتفاده از سـایر نرم افزارها، 
مدیر سیستم باید تمام اجزای سرور پایگاه داده را برای پیدا کردن Buttleneck به 

طور دستی بررسی کند. 
 Solar تقریباً برای هر سـرویس حیاتی در شـبکه یک ماژول اختصاصی طراحی کرده 
است.  Solar در طراحی ماژول ها از تجربه 20 ساله سرویس دهی به صدهاهزار شبکه 
بزرگ بهره گرفته و با آگاهی از تمام مشکات و نیازهای شبکه ها، ماژول های قدرتمندش 
را طراحـی کـرده اسـت. ماژول های این شـرکت تمام ویژگی های الزم بـرای مدیریت و 
مانیتور آسان و سریع سرویس ها را پیش بینی کرده است. بدون شک بررسی تخصصی 
هـر مـاژول زمان زیـادی الزم دارد بنابرایـن تنها به ذکر 

نام چند ماژول مهم شرکت Solar بسنده  می کنیم.
1.Network Performance Monitor 
(NPM) – base module
2.Network Configuration Manager 
(NCM)
3.NetFlow Traffic Analyzer (NTA)
4. VoIP & Network Quality Manager 
(VNQM)
5. Database Performance Analyzer 
(DPA)
6. Storage Resource Monitor (SRM)
7. Server & Application Monitor (SAM)
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ggPRTGgافزارgنرمgمعرفی
شـرکت  Paessler  توسـط »دریک پاسـلر« در شـهر نورنبرگ آلمان تأسـیس شد. 
اولین محصول این شـرکت که Router Traffic Grapher  نام داشـت، در سـال 
2003 به بازار ارائه شد. از ورژن هفتم  به بعد، این نرم افزار به نام تجاری  PRTG  تغییر 
 Paessler Router Traffic نیز مخفف همان نام قبلی یعنی  PRTG نام داد. البته
Grapher  اسـت. عملیات مانیتورینگ در این نرم افزار به کمک سنسـورها صورت 
می گیرد. حدود 200 سنسـور از پیش تعریف شـده برای مانیتور کردن هر چیزی در 
شـبکه در این نرم افزار در دسـترس قرار دارد. این سنسـورها می توانند سـخت افزار 
سـرورها، سـرعت پاسخ دهی سرور ها، عملکرد ماشین های مجازی و هر چیز دیگری 

در شبکه را رصد کنند. 
 PRTG یـک نـرم افـزار مانیتورینـگ   Agentless   اسـت و برای جمع آوری داده ها 
نیازی به نصب نرم افزار خاصی برای جمع آوری و ارسال داده ها به سرور را ندارد. این 
ویژگی باعث افزایش سـرعت راه اندازی سـرور مانیتورینگ  PRTG  در شـبکه شـده 
اسـت. زیـرا پـس از راه انـدازی سـرور مانیتورینگ نیـاز به نصب جمعی یـا تکی انواع 
    Agentless بر روی تجهیزات شـبکه وجود ندارد. با توجه به  Agent نرم افزارهای
و  Autodiscovery  بودن این نرم افزار، شرکتPaessler   ادعا می کند در 5دقیقه 
می توانیـد یـک سـرور مانیتورینـگ  PRTG  را در شـبکه راه انـدازی کنیـد. امـا این 
یک ادعای بزرگ اسـت و مطمئناً راه اندازی یک سـرور مانیتورینگ در 5دقیقه فقط 
در محیط آزمایشـگاهی کوچکی که همه شـرایط فراهم باشـد، امکان پذیر است زیرا 
راه اندازی سیستم های مانیتورینگ بسته به تجهیزات شبکه و گستره شبکه، از چند 

ساعت تا چندین روز زمان الزم دارد.
 PRTG  دارای یـک رابـط کاربـری سـاده بـر پایـه وب اسـت کـه به خوبـی با صفحه 
نمایشگرهای لپ تاپ، تبلت و موبایل سازگار است و این قابلیت را به تیم مانیتورینگ 
می دهد که به راحتی در هر زمان و مکانی قادر به بررسـی شـبکه خود باشـند. در حال 
حاضر  PRTG به علت قیمت کمتر الینس های آن نسبت به نرم افزار Solar توانسته 
مانیتورینگ شرکت های کوچک و متوسط بسیاری را برعهده بگیرد. پرداخت هزینه 
بـاالی نرم افـزار Solar کـه بیـش از 2 برابـر نرم افزار PRTG   اسـت، مطمئناً برای هر 
شرکتی توجیه اقتصادی ندارد و شاید یکی از دالیل استقبال شرکت ها از نرم افزارهای 

رقیب Solar ، قیمت باالی آن است.

ggZABBIXgافزارgنرمgمعرفی
 Alexei در ابتـدا در سـال 1998 بـه طـور خصوصـی توسـط  ZABBIX نرم افـزار
 Vladishev  به زبان C در یک شـرکت نوشـته شـد. پس از 3 سـال زبیکس تحت 
پروانـه عمومـی همگانی گنو GPL  منتشرشـد. در سـال 2004 اولین نسـخه پایدار 
زبیکس منتشر شد. و هم اکنون زبیکس به عنوان یک نرم افزار مانیتورینگ و مدیریت 
شـبکه ها به صورت متن باز و رایگان تحت الیسـنس GPL2   در دسـترس عموم قرار 

دارد. شرکت ZABBIX SIA  به طور 
پشـتیبانی  و  توسـعه  تخصصـی 
از ایـن نرم افـزار را برعهـده گرفتـه 
اسـت. در حـال حاضر 210 شـرکت 
 از 5 قـاره بـه همـکاری بـا شـرکت
 ZABBIX SIA می پردازند. در ایران 
 نیز یک شرکت به عنوان تنها نماینده 
ZABBIX SIA  در تهـران مشـغول 

 ZABBIX SIA شـرکــت (Partner) فعالیت است. این 210 شرکت نمـاینــده
هسـتند و از لحاظ تکنیکال با یکدیگر همکاری دارند. زبیکس یک انجمن اسـت و در 
کنفرانس ها و نشسـت ها به بررسـی این نرم افزار می پردازند. اصلی ترین ویژگی این 
نرم افزار متن باز بودن است. در برخی شبکه های حساس امکان استفاده از یک نرم افزار 
انحصاری مانند سوالر وجود نخواهد داشت و برای مانیتورینگ حتماً نیاز به نصب یک 
نرم افزار متن باز است که بر حسب نیاز و با کمک متخصصین  بتوان آن را گسترش داد.
مزیت برتر زبیکس نسبت به Solar, PRTG  متن باز بودن آن است. این ویژگی برای 
سازمان های امنیتی و نظامی بسیار مهم است زیرا این سازمان ها به شرکت های خارجی 
اعتماد صددرصد ندارند. همچنین متن باز بودن زبیکس امکان سفارشی سازی کامل 
ایـن نرم افـزار را بـرای شـرکت ها فراهم می آورد. عاوه بر این بـا نصب زبیکس بر روی 
سیستم عامل CentOS   می توان پایداری باالیی را در مانیتورینگ شبکه ایجاد کرد.

ggمالیgشرایطg،مشتریانg،پشتیبانیg:مقایسهg
gوgگسترهgشرکتgها

solarwinds
     مشـتریان شـرکت سـوالر عمدتاً شـرکت های بزرگ معتبر بین المللی هسـتند 
کـه درآمـد باالیی دارند. زیرا هزینه الیسـنس محصوالت این شـرکت باالسـت و 
شـرکت های کـم درآمـد توان مالـی اسـتفاده از محصوالت آن را ندارنـد. در حال 
حاضر نزدیک 430 شـرکت از 500 شـرکت برتر آمریکا  از محصوالت سوالر برای 
مانیتورینـگ اسـتفاده می کننـد. نـه تنهـا در آمریکا بلکه در سـایر نقـاط دنیا نیز 
شـرکت های معتبر و بزرگ تنها سـوالر را اسـتفاده می کنند. در حال حاضر بیش 
 Solar از 300 هـزار شـبکه در سراسـر دنیـا با محصوالت  شـبکه خـود را مانیتور
می کنند. البته به این تعداد شبکه باید شبکه هایی که با استفاده از کرک Solar   در 
حال استفاده از محصوالت هستند را اضافه کرد.   نام بردن مطرح ترین مشتریان 
سـوالر سـخت اسـت ولی ما 30 مشـتری زیر را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم. 
و بـدون شـک اولیـن انتخاب مانیتورینگ در شـرکت های بـزرگ Solar خواهد 
بود. تمام مشـتریان زیر دارای شـعبه های متعدد پراکنده با شـبکه هایی پیچیده و 

سرویس های متعدد هستند. 
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نگاه تخصصی

          ارزش کل سـهام شـرکتSolar   در سـال 2019 
 Solar  به حدود 7 میلیارد دالر رسید و درآمد شرکت
درسـال  2018 برابـر بـا 833 میلیون دالر بوده اسـت. 
تعـداد کارمندان این شـرکت درحال حاضر 2750 نفر 
است که در 9 کشور با 13 شعبه مشغول به کار هستند. 
همچنیـن شـرکت هایی از 140 کشـور دنیـا موفـق به 
کسـب مجوز نمایندگی از شـرکت   Solar  شـده اند. 
و در بیـن رقبا دارای بزرگترین شـبکه پشـتیبانی و راه 
انـدازی اسـت. سـوالر بـه روش های مختلفـی از جمله 
کارشناسـان آنایـن تلفنی، ایمیل پشـتیبانی، حضور 
در محـل از طریـق شـرکت یا نمایندگی های رسـمی و 
همچنین انجمن پرسـش و پاسخ THWACK با تعداد 
150.000 کاربـر عضـو، بـه پشـتیبانی از مشـتریانش 

می پردازد.
PRTG

     آمـار دقیقـی از تعـداد کارمندان 
و درآمـد شـرکت Paessler در 
سـطح عمومی منتشر نشـده ولی 
تخمیـن زده می شـود کـه درآمـد 
سـاالنه شـرکت حدود 45 میلیون 
دالر و تعداد کارمندان شـرکت نیز 
 PRTG 182 نفـر باشـد. شـرکت
دارای 16 نماینـده حرفـه ای راه 
اندازی و پشـتیبانی محصول PRTG در سراسـر دنیا است. البته حدود 200شرکت 

دیگر نیز در کشـورهای مختلـف موفق به اخذ نمایندگی 
از شـرکت PRTG برای راه اندازی و پشـتیبانی محصول 
PRTG شده اند. حدود 200 هزار شبکه کوچک و بزرگ 
با نرم افزار PRTG در حال مانیتور شـدن هسـتند. بیشتر 
مشـتریان PRTG شـرکت هایی کوچک با تعداد 50 الی 
200 کاربر و درآمد ساالنه 1 تا 10 میلیون دالر هستند. در 
میان این شـرکت ها نام شـرکت بزرگ و معروفی به چشم 

نمی خورد و غالباً گمنام هستند. 
ZABBIXgggg

    همانگونـه کـه گفتیـم Zabbix   یـک نرم افـزار متـن 
باز اسـت که شرکت ZABBIX SIA توسعه وپشتیبانی 
آن را بر عهده گرفته اسـت. متاسـفانه از تعداد کارمندان 
و شـعبه های این شـرکت اطاعات کاملی دردسـترس 
نیست. درآمد شرکت  ZABBIX SIA   نیز تنها از آموزش، پشتیبانی و راه اندازی 
نرم افـزار ZABBIX    اسـت زیـرا ایـن نرم افـزار تحت الیسـنس عمومـی و رایگان 
GPLv2 منتشـر می شـود. با این حال تخمین زده می شـود تعداد کارمندان این 
 ZABBIX .شـرکت 65 نفر و درآمد سـاالنه ای معادل 7 میلیون دالر داشـته باشـد
SIA  با 210 شـرکت نماینده در 5 قاره به ارائه خدمات راه اندازی و پشـتیبانی به 
مشـتریان می پردازد. انجمن زبیکس نیز مکان مناسـبی برای پرسـش و پاسـخ به 
سواالت کاربران است. حدود 150 هزار شبکه در دنیا به وسیله ZABBIX مانیتور 
می شوند. به عنوان مهمترین کاربران این نرم افزار می توان از دو  شرکت مخابراتی 
T…Systems. چین و شرکت DELL   آمریکا نام برد. البته با توجه به متن باز بودن 
این محصول، این احتمال وجود دارد که شرکت DELL   به خاطر مسائل امنیتی از 

این محصول استفاده کرده باشد.

gمختلفـی gهـایgروش gبـه gسـوالر
gبرطـرف gرا gکاربـران gمشـکالت
gکارشناسـانgوسـیلهgبـهgکنـد؛gمی
g،پشـتیبانیgایمیلg،تلفنـیgآنالیـن
gیاgشـرکتgطریقgازgمحلgدرgحضـور
gهمچنینgوgرسـمیgهـایgنمایندگی
THWACKgپاسخgوgپرسـشgانجمن

باgتعداد150,000gکاربرgعضو



25

سه ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

5 شمــــاره 
شهریور 1398

حمیدgاسفندیاری
رسـانه های اشـتراک محور و تبلیغات رسـانه )VOD( در سـال های اخیر صنعت 
تلویزیون و ویدئو را به طور چشمگیری دگرگون کرده و باعث تغییر ذائقه و تقاضای 
مخاطبان در این صنایع شـده اسـت.. نقش آفرینی متفاوت در دنیای دیجیتال و 
همچنین تغییر نیاز های مشـتریان،محیط غیر قابل اطمینانی برای سهامداران و 
سرمایه گذاران صنعت  این صنعت فراهم کرده است. با آمدن VODها و متحول 
شـدن تلویزیون خطی چه تحوالت رسـانه ای در آینده رخ خواهد داد؟ آیا با تغییر 
ذائقه و سلیقه مخاطب تلویزیون های کنونی می توانند نیازهای مشتریان خود را 
اجابـت کننـد؟ آیا سـرمایه گذاری ها در تلویزیون به شـکل فعلـی رخ خواهد داد؟ 

برخی از تحوالت رسانه های اشتراکی به شرح ذیل است: 

ggتبلیغاتgحوزهgشدنgمتحول
صاحبـان تلویزیون هـای اشـتراکی با در اختیـار دادن اطاعـات مخاطبان خود 
تبلیغـات ویدئویـی و تلویزیونـی را بـه خوبـی و هدفمند تولیـد و توزیع می کنند 
و مخاطبیـن ایـن شـبکه ها از دریافـت تبلیغات غیـر ضروری و بـی فایده مصون 

می شوند و فقط در معرض تبلیغات مورد نیاز خود قرار می گیرند.  

gggخطیgمحتوایgگامgبهgگامgپیشرفتgg
وgشخصیgسازیggشده

سرویس های VOD، برنامه و محتواهای خود را کما فی السابق به مخاطبین ارائه 
می دهند. اما هیچ وقت از اهمیت رسـانه های خطی و سـنتی مخصوصا در پخش 
برنامه هـای زنـده همچون مسـابقات ورزشـی، نمی توانند غافل شـوند. به همین 
طریق این رسانه ها می توانند در گام های کوتاه اما متوالی با تمرکز بر مزیت های 

خود  پیشرفت کنند.

ggمحتواgتولیدgوgتوزیعgشدنgدیجیتالیg
استفاده از بستر اینترنت و ارتباطات درتولید و توزیع محتوای رسانه نقش جدی 
ایفـا می کنـد. در این بین هـوش مصنوعی می تواند به عنوان یک تحلیل گر قابل، 

نقش جدی داشته باشد.

gggزنجیرهgدرgقدیمیgوgجدیدgآفرینانgنقشgجایگاهgتغییر
ارزشgگذاریgبازاری

بـا ورود صنایـع مربـوط به رسـانه ها و تثبیت شـدن آنها، قـدرت و کیفیت محتوا 
افزایش پیدا می کند. ادغام ها و اتحاد های استراتژیک بین صنعت گران این حوزه 
طبیعتا سـبب ایجاد بازیگران جدید این صنعت می شـود و هر یک جایگاهشـان 

در زنجیره ارزش گذاری بازار دگرگون شده و رتبه باالتری را کسب می کنند.

gggسازیgشخصیgتبلیغاتgوgدرآمدgکسبgمستقیمgرابطه
شدهgدرgاینgتحولgصنعتgرسانهgای

طبیعتاً اطاعات مخاطبان و اسـتفاده از آنها برای تبلیغات شـخصی سـازی شده 
بخشـی از پروسـه کسـب در آمد در این کسـب و کار خواهد بود. در حال حاضر 
قدرت در دسـتان کسـانی اسـت که بیشـترین اطاعات مخاطبان سراسر دنیا را 

در اختیار دارد.  

ggایgرسانهgهایgگذاریgقانونgترشدنgمعتدل
تحوالت رسـانه ای و گسـترده شـدن فضای تولید و توزیع محصوالت آن ، فضای 
معتدل تـری در حـوزه مقـررات شـکل می دهـد و باعث افزایش سـطح آزادی در 

چارچوب و مالکیت رسانه ای خواهد شد.

gایgرسانهgصنعتgتحولgوgVOD

نگاه تخصصی
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محمدgجوادgتنها
همه ما به عنوان کابران وب، هر روز بارها و بارها از قابلیت Drag And Drop در 
صفحات وب اسـتفاده می کنیم. برای مثال وقتی که از دسـکتاپ رایانه خود فایلی را 
به محیط Gmail  می کشـیم و Attach  می کنیم؛ یا زمانی که از Trello و سـایر 
سـرویس های مشـابه آن اسـتفاده می کنیم. اما نکته قابل تأمل اینجاسـت که دامنه 

کاربردهای Drag&Drop به اینجا محدود نمی شوند. 
Drag&Drop مفهومی کاربردی تر و تاثیرگذارتر از آن چیزی اسـت که ما تصور 
می کنیم؛ مفهومی که نزدیک ترین قرابت و نزدیکی را به آدم های عجول و شتابزده این 
روزگار دارد. بکش، رها کن و نتیجه را ببین! به آسانی یک کلیک! فقط در چند لحظه! 
بـا توسـعه مسـتمر و مداوم سیسـتم های مدیریت محتـوا، به خصـوص پدیده های 
شاخصی همچون wordpress ، توسعه پاگین های مرتبط با آنها رونق گرفت و 
بخشی از این توسعه طی سال های اخیر به سمت آسان سازی طراحی رابط کاربری 

سایت ها متمایل شد. 
با فراگیر شـدن اسـتفاده از تبلت ها و گوشـی های هوشـمند، طراحی رابط کاربری 
سـایت ها کمی سـخت تر و البته پیچیده تر از قبل شـد. مفاهیمی همچون طراحی 
responsive یـا واکنـش گـرا به ضرورت هایی غیر قابـل اجتناب در طراحی وب 
مبـدل شـدند. فرآینـدی نسـبتاً دشـوار و زمان بر که بـرای انطباق پذیری سـایت با 

دستگاه های مختلف و نمایش آن در وضعیت مطلوب الزم بود. 
توسعه دهندگان وب، تاش های خود را بر آسان سازی طراحی واکنش گرا و بی نیاز 
 visual از کدنویسی معطوف ساختند. یکی از نمونه های موفق این تاش ها افزونه
composer بـود. افزونـه ای کـه بـه کاربـران wordpress  اجازه مـی داد تا با 

بهره گیری از امکانات متنوعی که بطور پیش فرض در آن جانمایی شده بود، با روش 
Drag&Drop سایت های خود را طراحی کنند. 

ویژوال کامپوزر تمام آن چیزهایی را که برای طراحی رابط کاربری سایت مورد نیاز 
بـود در خـود جای داده بود، همچنین افزونه های دیگری هم بودند که قابلیت الحاق 
به آن را داشـتند. از تعیین چارچوب کلی صفحات تا قرار دادن یک آیکون خاص در 

یک نقطه دلخواه، همه و همه به آسانی چند کلیک قابل انجام بودند. 
بعد از این نوبت به پدیده نوظهور دیگری رسید، Elementor pro که باز هم برای 
کاربـران صدهـا میلیونی وردپرس ارائه شـد.  Elementorبیش از سـایر ابزارهای 
 Elementor مشـابه، دسـت کاربـران را در طراحـی بـاز می گـذارد. کار کـردن بـا
تجربه فوق العاده لذت بخشـی اسـت. شـما دقیقاً همان چیزی را طراحی می کنید 
کـه دلتـان می خواهـد، به راحتی، در سـریع ترین زمان ممکن و بـدون دغدغه برای 

 Responsiveکردن آن. 
علی رغم پیشـتازی وردپرس در میان سـایت سـازها، رقبای جدی دیگری هم وارد 
 Drag&Drop که سهولت استفاده و قابلیت wix میدان شـدند. سـایت هایی مانند
آنهـا را محبـوب تـر از سـایر روش هـای طراحـی وب می کـرد. Wix در حـال حاضر 
100میلیون کاربر دارد. کاربرانی که دیگر دغدغه ای برای طراحی، میزبانی و امنیت 
وب سایت هایشـان نداند. این سـایت ها حتی برای تراکنش های بین المللی کاربران 

خود نیز راهکارهای ویژه ای فراهم کرده اند. 
Wix رقبـای جـدی دیگـری هم دارد. رقبایی که آنها هم بر سـاده سـازی فرآیندها و 
 Drag&Dropکردن آنها متمرکز هسـتند. سـهولت این سـرویس ها به قدری زیاد 
اسـت کـه یـک کاربـر، بدون هیچ دانشـی در حـوزه طراحی وب یا گرافیـک می تواند 

بکش و رها کن !

نگاه تخصصی
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زیباترین قالب ها را برای سایت و فروشگاه اینترنتی خود انتخاب و یا سفارشی سازی 
کند.  Squarespace و Shopifyاز شاخص ترین رقبای wix به شمار می آیند. 

Drag&Drop عاوه بر وب، حوزه برنامه نویسـی را نیز متأثر سـاخته اسـت. بطور 
مثال در برنامه نویسی های مرتبط با حوزه الکترونیک و رباتیک، نرم افزارهایی عرضه 
شده اند که برنامه نویسی Boardهای الکترونیکی را به آسانی چند کلیک کرده اند. 
شما به جای متمرکز شدن بر روش های کدنویسی بیشتر فکر می کنید و خاقانه تر 

عمل می کنید. 
امـا ایـن بـاز هـم تمـام ماجـرا نیسـت . Drag&Drop یکـی از بهتریـن روش های 
آموزش است. در کشورهای پیشرفته با این روش برنامه نویسی و طراحی بازی های 

کامپیوتری را به دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش می دهند. 
در حـال حاضـر نرم افزارهـای آموزشـی خاصـی بـرای ایـن کار طراحـی شـده اند. 
نرم افزارهایی که به جای کد نویسی ، فقط تفکر خاق را به کودکان آموزش می دهند. 
کودک فرآیندها را به زبان ساده و با استفاده از کلمات و جمات ساده ای طرح ریزی 

می کند و نتیجه را به شکلی آسان و سریع مشاهده می کند. 
Drag&Drop می تواند در آموزش بسیاری از مهارت های مورد نیاز ما به کار گرفته 
شـود. حتی برای آموزش زبان های خارجی. از این رو توجه به روش های خاقانه ای 
که می توانند در این موضوع به کار گرفته شـوند، می توانند ما را به نتایج ارزشـمندی 

برسانند. 
Drag&Drop می تواند زمینه سـاز شـکل گیری ایده های خاقانه و موفق بسیاری 
در حوزه هـای آموزشـی و کاربـردی باشـد. طراحی بـازی ها، برنامه هـای کاربردی، 
نرم افزارهای اتوماسیون اداری و بسیاری از ایده های تجاری و صنعتی دیگر که با این 

شیوه قابل اجرا خواهند بود.
Drag&Drop صرفاً یک قابلیت فنی نیست، نوعی فرهنگ و عادت و سبک زندگی 
اسـت که به زودی فراگیرتر از قبل خواهد شـد. از این رو الزم اسـت تا نگاهی دیگربار 
به آن داشـته باشـیم و از ظرفیت ها و فرصت هایی که در اختیارمان قرار خواهد داد، 

نهایت بهره برداری را  انجام دهیم.

نگاه تخصصی
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gحاضرgحالgدرgماسکgخالصgداراییg
gزدهgتخمینgدالرgمیلیـاردg۲0gحـدود
gچهلمیـنgردهgدرgراgاوgکـهgشـودgمی
g.اسـتgدادهgجایgدنیاgثروتمندgفـرد
gاشgداراییgباgراgماسـکgآنکهgازgبیش
gدرgنظیرشgبیgتوانgباgراgاوg،بشناسند
gارائهgوgالعـادهgخارقgکارهـایgانجـام

تکنولوژیgهایgبرترgمیgشناسند

حسینgولیgپور
ایـان ماسـک (Elon Musk) مهنـدس، مختـرع و کارآفرین برتـر اهل آفریقای 
جنوبی است. او در 20 سالگی وارد  دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا شد و از همان زمان 
دوران حرفه ای زندگی اش را شـروع کرد. او در طول هفته بین 80  تا 100 سـاعت 
کار می کرد و سـخت کوشـی و نبوغ ماسـک موجب شد که جزو برترین کارآفرینان 
حال حاضر دنیا باشد. ماسک تا کنون سه شرکت با ارزش بیش از 1 میلیارد دالری 
تاسـیس کرده اسـت. دارایی خالص ماسـک در حال حاضر حدود 20 میلیارد دالر 
تخمین زده می شود که او را در رده چهلمین فرد ثروتمند دنیا جای داده است. بیش 
از آنکه ماسـک را با دارایی اش بشناسـند، او را با توان بی نظیرش در انجام کارهای 
خارق العاده و ارائه تکنولوژی های برتر می شناسند. در حال حاضر ماسک جزو 10 

شخصیت برتر تاثیر گذار در دنیا و 38 امین فرد قدرتمند  دنیا به شمار می آید.

ggماسکgایالنgزندگیgبرgمروری
ایان ماسـک در سـال 1971 در شـهر پرتوریا آفریقای 
جنوبـی بـه دنیـا آمـد.  هنگامی که 10 سـاله بـود، پدر و 
مـادرش از یکدیگـر طـاق گرفتنـد. در همـان سـال 
پـدر ماسـک بـرای او یـک کامپیوتـر خریـد. ماسـک به 
برنامه نویسـی عاقه مند شـد و توانست اولین بازی خود 
را در 12 سـالگی بـا نـام Blaster  بسـازد و از فـروش 
آن 500 دالر کسـب کنـد. ماسـک در 1989 بـه همـراه 
مـادر و بـرادرش بـه کانادا مهاجرت کـرد. زندگی آنها در 

کانادا بسـیار سـخت می گذشـت اما ماسک برای رسـیدن به آرزوی سفر به آمریکا، 
با تاش بسـیار توانسـت بورسـیه تحصیلی دانشـگاه پنسـیلوانیا را به دسـت آورد. 
ماسـک درسـال 1992 بـه آمریـکا مهاجرت کرد. در آمریکا شـرایط بـرای تحقق 
رویاهای ماسک فراهم شد. ماسک می گوید: »آمریکا تنها جایی است که می توانید 

رویاهایتان را عملی کنید.«

ggایgحرفهgزندگی
Zip2gماسکg

ماسک در سال 1995 شرکت Zip2  را تاسیس کرد. او در شرکت Zip2  توانست 
یک راهنمای شهری را برای انتشارات روزنامه ها گسترش دهد. او همچنین موفق 
به بستن قراردادهایی با نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون شد. این اقدامات ماسک، 
ارزش این استارت آپ را به شدت باال برد.  در سال 1999 
شـرکت کامپک Zip2 را خرید. سـهم ماسـک از فروش 

شرکت Zip2 مبلغ 22میلیون دالر شد.

PayPal
ماسک در سال1999 شرکت اولیه  PayPalرا تأسیس 
کرد و یک سال بعد آن را با شرکت اینفینیتی تلفیق کرد. 
او در آن سـال سیستم پرداخت خارق العاده PayPal را 
معرفـی کـرد. این سیسـتم دروازه ای جدید در پرداخت 
ایمیلی بود و شـرکت ebay  درسـال 2002 با مبلغ 1.5 

Elon Musk
نابغه قرن

گزارش
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گزارش

میلیارد دالر شـرکت PayPal  را خرید. سـهم ماسـک از این فروش 165 میلیون 
دالر بود.

TESLAgmotors
 ماسـک درسـال  2004 بـا سـرمایه 70 میلیـون دالری در سـهام شـرکت

TESLA motors سـهیم شـد. این شـرکت درسـال  2008 به دلیل تصمیمات 
اشتباه برخی از اعضای هیئت مدیره  ورشکسته شد. او تمام دارایی و حتی ماشین 
شـخصی اش را برای خروج شـرکت از رکود سـرمایه گذاری کرد. ماسـک با اخراج 
مدیران مقصر، تعدیل نیرو، تعدیل شعبه ها، عرضه سهام به بورس، جذب سرمایه 
خارجی و اخذ وام های دولتی و دیگر کارهای مدیریتی، توانسـت تسـا را از رکود 
خارج کند. در سـال 2019 ارزش تسـا به حدود 230 میلیارد دالر رسـیده اسـت. 

هم اکنون نیز  30 درصد از شرکت تسا متعلق به ماسک است.

SolargCity
ماسـک در شـرکت سـوالر سیتی نیز سـرمایه گذاری کرده اسـت. البته ایده اولیه 
این شـرکت نیز توسـط ماسـک به موسسـان آن داده شـده بود. ارزش این شرکت 
ازسـال 2006 تا 2016 با رشـد صعودی به حدود 6 میلیارد دالر رسـید. البته تسا 
موتور برای اجرای پروژه های مربوط به باتری و انرژی خورشـیدی، این شـرکت را 
در سـال 2016 به قیمت 2.6 میلیار دالر خرید. 25 درصد از سـهام سـوالر سـیتی 

نیز متعلق به ماسک بود.

هایپرgلوپ
یکـی از ایده هـای جالـب ماسـک، ارائـه طـرح هایپر لوپ 
اسـت. این ایده که ماسـک چندین سال است برای اجرای 
آن تـاش می کنـد تـا نظر دولـت را جلب کنـد، در زمینه 
حمـل و نقـل بیـن شـهری اسـت. هایپـر لوپ یـک تونل 
مغناطیسـی زیرزمینـی اسـت که با کمک قـدرت مکش 
هـوا کپسـوله هایی بـا ظرفیـت 28 نفـر را از شـهر مبدأ به 
مقصد می رسـاند. سـرعت این کپسوله ها در طی مسیر به 
1287 کیلومتر می رسـد و این یعنی دو برابر سـرعت یک 
هواپیمای سـریع و به سـادگی سوار شدن در مترو. ماسک 
توجیـه اقتصـادی ایـن طرح را برای شـهرهایی با حداکثر 
فاصلـه 1500 کیلومتـر می دانـد. هرچند تـا کنون دولت 
آمریکا بودجه ای به این طرح اختصاص نداده است ولی او 
تاش دارد با جذب سرمایه 100 میلیون دالری و ساخت 
نمونـه آزمایشـی به طول 8 کیلومتـر، موافقت دولت برای 

تخصیص بودجه به این طرح را کسب کند.
 gSpaceX

    ماسـک شـرکت SpaceX  را درسـال 2002 تأسـیس کرد. این شرکت در زمینه 
اکتشـافات فضایی فعال اسـت. هدف ماسک در این شرکت ایجاد سکونت در مریخ 
اسـت. او در SpaceX پروژه Mars Oasis را برای مسـکونی کردن مریخ تعریف 
کرده اسـت.  ماسـک برای مسـکونی کردن مریخ در ابتدا نیاز به ایجاد گلخانه هایی 
مقـاوم در مریـخ دارد. ایـن گلخانه هـا بایـد تحمـل طوفان های مریخی با سـرعت 
200کیلومتر بر ساعت را داشته باشند و در برابر تغییرات آب و هوایی سریع، مقاوم 
باشند زیرا به دلیل نبود جو در مریخ، دمای مریخ در شب ها به راحتی 50درجه زیر 
صفـر مـی رود. این گلخانه ها به تدریج با تولید گازهایCO2  و اکسـیژن می توانند 
اتمسفر مریخ را تشکیل دهند. اتمسفر عاوه بر تامین اکسیژن الزم برای زندگی در 
مریخ، موجب جلوگیری از طوفان های شـدید مریخی نیز خواهد شـد. شکل گیری 
اتمسـفر مریـخ موجـب کاهش تغییرات آب و هوایی شـدید در مریخ خواهد شـد. 
همچنین اتمسفر با به دام انداختن اشعه های خورشیدی، موجب گرم شدن مریخ 

و آب شدن یخ های قطبی این سیاره می شود.
    مشکل ماسک هزینه های سرسام آور الزم برای ارسال تجهیزات و تشکیل گلخانه های 
اولیه در مریخ است. ماسک برای کاهش هزینه ها پیشنهاد ساخت سفینه های چند 
بار مصرف را ارائه کرد و مذاکراتی با روسـی ها و ناسـا انجام داد که در نهایت به توافق 
خاصـی دسـت پیـدا نکرد. بنابراین به ناچار مجبور شـد که بـرای کاهش هزینه های 
فضایی، خودش دست به کار شود و شروع به ساخت موشک ها و فضاپیماهایی برای 
سـفر بـه مـاه و مریخ کند. موشـک های فالکن 1 ، فالکن 
9 و Heavy falcon همچنیـن فضاپیمـای دراگـن 9 
 SpaceX از جمله محصوالتی  هسـتند که ماسـک در
موفق به طراحی و سـاخت آنها شـده است. او با هزینه ای 
حـدود یک دهم قیمت ادعایی سـازمان های هوافضای 
روسیه و آمریکا، توانست طراحی و ساخت این تجهیزات 
را انجام دهد. در حال حاضر اصلی ترین رقیب ناسا برای 

تصاحب مریخ، ماسک است.
   اگر بودجه ناسا را به ماسک داده بودند، شاید تاکنون مریخ 
مسکونی شده بود ولی کمبود سرمایه یکی از بزرگترین 
مشـکات ماسـک برای تحقق ایده هایش است. ماسک 
برای تامین بودجه مورد نیاز پروژه Mars Oasis پروژه 
دیگـری به نام StarLink تعریف کرد تا بتواند به کمک 
درآمـد پـروژه StarLink که 30میلیارد دالر در سـال 
تخمین زده شـده؛ دیگر پروژه های SpaceX   از جمله 

مسکونی کردن مریخ را  پیش برد. 

gوg9gفالکـنg،g1gفالکـنgهایgموشـک
gفضاپیمایgهمچنینggHeavy falcon 
gهستندggمحصوالتیgجملهgازg9gدراگن
gبهgموفـقgSpaceXgدرgماسـکgکـه
gاوg.استgشدهgآنهاgسـاختgوgطراحی
gقیمتgدهمgیـکgحدودgایgهزینهgبـا
gهوافضـای gهایgسـازمانgادعایـی
gوgطراحیgتوانستg،آمریکاgوgروسـیه
g.دهدgانجامgراgتجهیزاتgاینgسـاخت
gناساgرقیبgترینgاصلیgحاضرgحالgدر

برایgتصاحبgمریخ،gماسکgاست
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منظومه شمسی در سیطره اینترنت
حسینgولیgپور

مـا شـرکت فضایـی  SpaceX   را به عنـوان دارنده اینترنت ماهواره ای SpaceX در 
 StarLink که با نـام  SpaceX جهـان می شناسـیم. اینترنـت ماهواره ای شـرکت
 SpaceX معرفی شـده اسـت، به عنوان یک پروژه جهانی شناخته می شود. شرکت
را  »ایان ماسـک« اداره می کند. این پروژه درسـال  2015 تعریف شـد و در سـال  
2017 مجوزهای الزم را از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا FCC برای قرار دادن 
12000 ماهواره در مدارهای  LEO کسب کرد و درسال  2018 اولین ماهواره های 
آزمایشی اش را در مدار 504 کیلومتری قرار داد. کل ماهواره هایی که در حال حاضر 
در مد ارهای زمین قرار دارند، حدود 1400 ماهواره هستند، در حالی که ماسک تا دو 
سـال آینـده حدود 4500 ماهواره را در مدار زمیـن قرار خواهد داد. دومین آزمایش 
موفق این پروژه، ارسال 60 ماهواره به مدار 440 کیلومتری زمین بود. این ماهواره ها 
پس از رها سـازی در این مدار، با کمک پیشـرانه های خود به مدار 550 کیلومتری 
زمیـن انتقـال یافتنـد. این آزمایش پس از دوبار تعویق، در 24می سـال 2019 انجام 
شـد. ایـن محمولـه18.5 تنـی، 60 ماهواره را با موشـک فالکن 9 به فضا فرسـتاد که 
سـنگین ترین محموله ارسـالی به فضا توسـط شـرکت  SpaceX تا به امروز بوده 
است.  هر ماهواره چندین آنتن گوناگون برای برقراری ارتباط با ماهواره های مجاور 

و ایستگاه های زمینی دارد.
البتـه ماسـک اعـام کـرده که ایـن ماهواره ها از پروتـکل IP اسـتفاده نمی کنند و با 
کمـک پروتـکل جدیدی با هدر کوچک قادر به انتقال دیتا خواهند بود. ماهواره های 
ارسالی به مدار الزم خود را از انرژی خورشیدی تامین می کنند و تا کنون طول عمر 
مشـخصی برای هر ماهواره تعیین نشـده اسـت. از 60 ماهواره ارسـالی، 10 ماهواره 
)16.52درصـد( بـه دالیـل نامعلوم موفق به قـرار گیری در مـدار 550 کیلومتری و 
برقراری ارتباطات موفق با ایسـتگاه های زمینی نشـده اند. خطای 16.52 درصدی 
برای ارسال هزاران ماهواره آینده، خطایی باالست. این مشکل وقفه ای چند هفته ای 
را در برنامه های ماسک ایجاد کرده است. او و همکارانش در حال تاش برای کاهش 
خطـا و آمـاده شـدن برای ارسـال ماهواره هـای عملیاتی هسـتند. در کل نتیجه این 

آزمایش نیز قابل قبول بود و پیش بینی می شـود شـرکت بتواند اینترنت جزئی را در 
اواسط سال 2020  با ارسال 400 ماهواره ارائه دهد.

ماسـک بـرای کاهـش هزینه ها، بر اسـتفاده چندباره از موشـک ها و دیگر تجهیزات 
فضایی اصرار دارد. در پرتاب اخیر شـرکت قسـمت اول موشـک فالکن 9 توانسـت با 
موفقیت در سواحل فلوریدا بر روی یک شناور فرود آید. به طوری که در پرتاب های 

بعدی فالکن نیز بتواند استفاده شود.
    بر اساس محاسبات ماسک، برای ارائه اینترنت جزیی به برخی مناطق با اولویت تر 
ماننـد پاریـس، نیویـورک، لنـدن و فرانکفـورت و برخـی نقـاط دیگـر به دسـت کم 
400ماهواره نیاز اسـت و پیش بینی شـده که سـرویس ارتباطی جزئی برای اواسـط 
سـال2020 برقـرار شـود.  ولی بـرای برقراری ارتباط متوسـط که ارتبـاط بین تمام 
شهرها را برقرار خواهد ساخت و دسترسی تمام مردم به اینترنت برقرار خواهد شد، 
به حدود 800 ماهواره نیاز است. پس از رسیدن به 800 ماهواره، گام بعدی دستیابی 
بـه اسـتقرار 1600 ماهـواره در مدار LEO  اسـت. این 1600 ماهـواره در 32 الیه که 
هرکدام شامل 50 ماهواره هستند، قرار خواهند گرفت.پس از ارسال 1600 ماهواره 
در 52 محموله اولیه، فاز نخست پروژه به پایان می رسد و ارتباطات قابل قبولی برای 
تمام کاربران برقرار خواهد شد. در فاز دوم 2800 ماهواره در مدار 1150 کیلومتری 
زمین مسـتقر خواهند شـد و در فاز سـوم نیز با قرار گیری 7500 ماهواره در ارتفاع 

340 کیلومتری زمین، این پروژه تکمیل خواهد شد. 
 LEO شـرکت های مخابراتـی دیگـری نیز در مدارهـای زمین به خصوص مدارهای   
مشـغول ارائـه سـرویس های اینترنـی یا صوتی بـرای کاربران هسـتند. از جمله این 
شرکت ها، شرکت Motorola  با 77 ماهواره در مدار 750 کیلومتری  است. شرکت 
GlobalStar  با 48 ماهواره در الیه LEO  فعال اسـت و شـرکت Teledesic نیز با 
چندین ماهواره در مدارهای LEO مشغول  ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با پهنای 
باند    720Mbps به مشـترکین و دیگر اپراتورهای مخابراتی اسـت. چند شـرکت 
دیگـر ماننـد  ViaSat. O3b Networks, ORBCOMMنیـز خدمات ارتباطی 

ماهواره ای را ارائه می کنند.

گزارش
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   از آنجا که هنوز این سیسـتم جهانی شـروع به ارائه سـرویس اولیه نکرده  و شـرکت  
 SpaceXمشـغول تحلیل نتایج ارسـالی از سوی ماهواره های آزمایشی است، هنوز 
برنامه زمان بندی مدونی از سـوی ماسـک برای ارسـال های بعدی ماهواره ها تا زمان 
ارسـال نهایی 12000 ماهواره منتشـر نشده اسـت. اما زمان مقرر برای تکمیل کلی 
پروژه را سال 2027 در نظر گرفته اند. بر اساس آخرین گزارش ها، به گفته مسئوالن 
پروژه Star Link،  این شـرکت در 4 ماه باقی مانده از سـال 2019  دو پرتاب دیگر 
انجام خواهد داد. در این دو پرتاب 120 ماهواره عملیاتی در مدار قرار خواهند گرفت 

و اولین ارتباطات اینترنت ماهواره ای شرکت در سال 2019 شکل خواهد گرفت.
در مورد هزینه های این سـرویس و سـرعت آن، اخباری منتشـر شده مبنی بر این که 
پهنای باند اینترنت هر ماهواره به تنهایی حداکثر 20Gbps   تخمین زده شده است 
و پهنای باند هر کاربر نیز  1Gbpsعنوان شده است. هزینه هر اشتراک نیز 30 دالر 
در ماه تا سقف 200GByte  خواهد بود. البته این تعرفه ها برای مناطق محروم کمتر 

یا حتی صفر خواهد بود.

gg!!!شدgخواهدgمتصلgاینترنتgبهgمریخ
در یک مصاحبه خبری جذاب، ایان ماسک اعام کرد که شرکت  SpaceXدر نظر 
دارد در آینده ارتباط شبکه ای بین کره زمین و مریخ را برقرار سازد. ماسک در مورد 
جزئیات طرح خود برای اتصال شبکه اینترنتی از زمین به مریخ توضیحات بیشتری 

نداد.   آیا امکان پذیر است؟ 
   از آنجا که فاصله بین مریخ و زمین در نزدیک ترین حالت 56 میلیون کیلومتر است 

و در  برخی زمان ها این فاصله به 240 میلیون کیلومتر افزایش خواهد یافت، برقراری 
این ارتباط بسـیار سـخت خواهد بود. از طرفی انجام این کار در برابر پروژه مسـکونی 

کردن مریخ، آنچنان عجیب به نظر نمی رسد. 
تاکنون هیچ انسـانی موفق به طی فاصله بین زمین و مریخ نشـده اسـت. همانگونه 
که در تصویر قابل مشاهده است، برای رفتن از زمین به مریخ الزم است فضاپیما در 
یـک مـدار خـاص بیـن زمین و مریخ قرار گیرد و با طی مسـیری نیم دایره ای به طول 
502میلیون کیلومتر  به مریخ برسـد.  تاکنون تمام سـفرها به مریخ یک طرفه بوده و 
هیچ بازگشتی از مریخ به زمین صورت نگرفته است. زمان الزم برای رسیدن به مریخ 
بسـتگی به میزان سـوخت فضاپیما دارد. هرچه سـوخت بیشتر باشد، زمان رسیدن 
کمتر می شـود. اکثر سـفرها زمانی بین 130 تا 300 روز برای رسـیدن به مریخ الزم 
داشـته اما در سـفرهایی که قرار اسـت دوطرفه انجام شود، شرایط و محاسبات کاما 
متفاوت خواهد بود. در شکل صفحه بعد یکی از انواع برنامه های قابل اجرا برای سفر 

به مریخ و بازگشت از آن را می بینید.
فعـًا هیـچ مسـافری بـرای ایجاد سـکونت به مریخ سـفر نکرده و ماسـک قصد دارد 
بـا درآمـد حاصـل از پـروژه اینترنـت ماهـواره ای، ایـن رویای بشـر را محقق سـازد. 
فضاپیماهـای چندبارمصـرف، سـفرهای دوطرفه، کلونی انسـان، ربات های کارگر و 
دیگر ایده ها می تواند یاری گر ماسـک در اجرای این پروژه باشـند. اخیراً یک شـرکت 
فضایی آلمانی اعام کرده2 نفر داوطلب برای انجام سفر یک طرفه به مریخ در قبال 

6 میلیارد دالر نیاز دارد. 

ggبود؟gخواهدgرایگانgایرانgدرgایgماهوارهgاینترنتgآیا
 SpaceX تا کنون پاسـخ مشـخص و دقیقی از سـوی هیچ کدام از مسئوالن شرکت
به این سـوال داده نشـده اسـت و باید صبر کرد تا دید شـرایط ارائه سرویس اینترنت 
ماهـواره ای   SpaceX   در ایـران چگونـه خواهد بود. آیا وزارت ارتباطات ایران مجوز 
اسـتفاده از ایـن نـوع اینترنـت را صـادر می کنـد. از آنجا که SpaceX  یک شـرکت 
آمریکایی است، ملزم به رعایت قوانین دولت آمریکاست و ارائه این سرویس همانند 
سـایر سـرویس های دیگر شـرکت ها دسـت خوش برخی جهت گیری های سیاسی 
خواهـد بـود و مواضعـی کـه در همین ابتدای کار دیده می شـود. که بدون شـک این 
مواضع سیاسـی بر کیفیت و کمیت ارائه سـرویس اینترنت نیز موثر خواهد بود. آیا 

دولت آمریکا مجوز سرویس دهی در ایران را به این شرکت خواهد داد؟ 
در حـال حاضـر اسـتفاده از اینترنـت ماهـواره ای در ایـران نیاز به کسـب مجوزهای 
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خاصی از نهادهای ذیربط دارد. اما جدای از بحث مشکات دریافت مجوزها، واقعیت 
امر این اسـت که هزینه اشـتراک ماهانه برای دریافت سـرویس اینترنت ماهواره ای 
بسـیار بیشـتر از هزینه دیگر راه های دریافت اینترنت اسـت، به همین دلیل استفاده 
از اینترنت ماهواره ای نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا یک روش رایج نیست و بیشتر 

ارتباطات اینترنتی حال حاضر، بر بستر مخابرات کابلی و فیبرنوری قرار دارد. 
ماسک می گوید هدف او از تعریف این پروژه، عاوه بر کسب درآمد برای انجام دیگر 
پـروژه هایش، ایجاد بسـتر مناسـب برای بهره مندی کل کـره زمین از اینترنت بوده 
است زیرا در حال حاضر 3.9 میلیارد نفر)53درصد( به اینترنت دسترسی ندارند. با 
اتمام پروژه StarLink  همه به اینترنت دسترسـی پیدا خواهند کرد. او اعام کرده 
است که سرویس اینترنت ماهواره ای برای کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه مانند 
عراق و افغانستان که از زیرساخت الزم بهره مند نیستند، رایگان خواهد بود. البته با 
توجه به آمار سـازمان جهانی مخابرات ITU   در سـال 2016 آمار دسترسـی ایرانیان 
به اینترنت 44 درصد بوده که از آمار 80 درصدی اروپا، 65 درصدی آمریکای شمالی 
و 60 درصدی آمریکای جنوبی به مراتب کمتر اسـت. در این گزارش آمار دسترسـی 
در آسـیا 42 و در آفریقا 25 درصد ذکر شـده اسـت. با توجه به رشـد باالی دسترسی 
بـه اینترنـت در ایـران از 2016 تا 2019 بعید به نظر می رسـد که ایرانیان جزو مردم 
محروم از اینترنت ارزیابی شـوند. البته برای اسـتفاده از اینترنت ماهواره ای، شـرکت 
SpaceX نیاز به نصب دیش، رسـیور و برخی تجهیزات خواهد داشـت که هزینه ای 

بین 100 تا 300 دالر دارد.
 سـرویس اینترنت ماهواره ای شـرکت SpaceX یک سرویس پرسرعت خواهد بود 
که به خاطر قرار گیری ماهواره ها در مدارهای پایین زمین تاخیر بسیار کمی نسبت 
به دیگر سرویس های ماهواره ای و حتی فیبر نوری خواهد داشت. همچنین به دلیل 
بـه کار بـردن 12000 ماهواره ارتباطی، پهنای باند بسـیار زیادی برای مشـترکین 
دردسـترس قرار خواهد گرفت. از آنجا که سیاسـت نهایی شـرکت   SpaceX  برای 
 SpaceX ارائه این سـرویس مشـخص نشـد، پس پاسخ به این سوال که آیا اینترنت
در ایران رایگان خواهد بود یا نه، فقط می تواند یک پیش بینی باشد و قطعی نیست.

gggایgماهوارهgاینترنتgاجرایgازgهاgنگرانیg
SpaceXgشرکت

دانشـمندان اجـرای ایـن طـرح گسـترده بـا ایـن طیـف وسـیع از ارسـال امـواج 
الکترومغناطیـس بـه زمیـن را بـرای بقـای موجـودات زنده خطرناک مـی د انند و 
معتقدنـد اجـرای این طرح بدون شـک تغییرات مخربی بر زیسـت بـوم کره زمین 

خواهد داشت. 
عـاوه بـر آن پـس مانده الشـه ماهواره ها در فضا موجب پر شـدن اطـراف زمین با 
زباله هـای فضایـی خواهد شـد. یکی دیگـر از انتقادهایی که به این طرح می شـود، 
احتمال برخورد ماهواره های  SpaceX  با سایر ماهواره ها و همچنین تاثیرگذاری 
بر کیفیت امواج ماهواره های اسـتراتژیک مسـیریابی مستقر در اطراف زمین است.  
امـا به نظر می رسـد دانشـمندان منتقـد این طرح، قدرت کافی بـرای جلوگیری از  

اجرای آن را ندارند.
مزایایـی چـون برقـراری ارتباطـات پرسـرعت و ارزان بـا پهنـای باند بـاال، رهایی از 
هزینه های باالی نگهداری خطوط فیبر نوری بین قاره ها، دسترسی آسان 4 میلیارد 
نفر محروم از اینترنت و دیگر مزایای این طرح موجب اجرای آن شـده اسـت. ماسـک 
بـرای جلوگیـری از آلودگی هـای فضایی، سیسـتمی را به کار می برد کـه ماهواره ها 
پس از زمان معینی جایگزین خواهند شـد، ماهواره از رده خارج شـده به سـمت جو 
زمین حرکت می کند و 95 درصد از الشـه آن در اتمسـفر خواهد سـوخت. ماسـک 
برای جلوگیری از برخورد ماهواره ها به یکدیگر، آنها را به نوعی سیسـتم تشـخیص و 

جلوگیری از برخورد مجهز کرده است.
پس از تعریف این پروژه در سـال 2015 و اقدامات جدی  SpaceX  برای تصاحب 
Oneweb, Telasat, Facebook, بستر اینترنت، شرکت های دیگری از جمله
Quika, Google, Samsung , Microsoft, Amazon , … 

برای عقب نماندن از تکنولوژی روز دنیا، پروژه های مشابهی را برای ایجاد شبکه های 
اینترنـت ماهـواره ای شـروع کرده اند کـه البته پروژه های هیچ کدام از شـرکت های 

ذکرشده به قدرت پروژه StarLink  نیست.
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لیالgمحمدgپور
از زمان تولید اولین بازی رایانه ای توسط »رالف بائر« فقط 58 سال گذشته است. شاید 
وقتی او در سال 1961 »جنگ ستارگان« را رونمایی می کرد، هرگز فکر نمی کرد در 
در نیم قرن آینده صنعتی عظیم و پرسود را پایه ریزی می کند. در این سال ها عده ای 
تـاش می کننـد محصـول فرهنگی تولید کنند و به دسـت مصرف کنندگان خود در 
سراسر دنیا برسانند. نیاز به بازی در جوامع مختلف متغیر است. این نیاز در کشور ما 
در سال های اخیر رو به افزایش است. براساس یک تحقیق منتشرشده؛ ایران در سال 
2016 حدود 23 میلیون نفر گیمر داشته که بانوان با 37درصد، نقشی جدی در این 

صنعت در کشور ایفا می کنند. 
اما مشـکات و محدودیت های مختلف باعث شـده ایران نتواند به عنوان تولیدکننده 
در این صنعت نقش جدی در عرصه بین الملل ایفا کند. طبق آمار های منتشرشـده؛ 
78 درصد کسـانی که در جهان بازی می کنند، در رده سـنی 21 تا 65 سـال هستند و 

مردان 54درصد بازی کنندگان جهان را تشکیل می دهند.
با نگاهی گذرا به این آمار، به سادگی متوجه می شویم صنعت Game یکی از صنایع 
پرسـود جهان شـناخته می شـود. این جمله شـاید در نگاه اول غیر قابل باور باشـد که 
صنعت Game از پرسودترین صنایع حال حاضر جهان قلمداد شود، اما با یک حساب 
 Game سرانگشتی، حقیقت این موضوع برما می شود. طبق آخرین آمار ها؛ صنعت
از مجموع درآمد دو صنعت سـینما و موسـیقی پیشـی گرفته اسـت. در سـال 2016 
درآمد صنعت بازی 100 میلیارد دالر بوده و در سال 2018 این مبلغ به 116 میلیارد 
دالر رسـیده که از رشـد باال در این صنعت حکایت دارد. پیش بینی ها نیز حاکی از آن 
اسـت که تا سـال 2025 این صنعت به بزرگ ترین کسـب وکار جهانی تبدیل خواهد 
شـد. این درحالی اسـت که درآمد صنعت سـینما در سـال 2018 با احتسـاب فروش 
دیجیتال، فقط 41 میلیارد دالر بوده و صنعت موسیقی نیز با 17 میلیارد دالر، مسیر 

خود را طی می کند.

gggآسیاgشرقgکشورهایgسیطرهgدرgGamegصنعتgدرآمد
کشـورهای چیـن، ژاپـن و کـره در سـال 2018 در مجموع 50.787 میلیـارد دالر از 
صنعت Game درآمد به دسـت آورده اند. طبق آمار منتشرشـده توسط کالج تپسل، 
چین به  تنهایی یک چهارم درآمد حاصل از بازی ها را در جهان به دست  می آورد. طبق 
بررسـی های به عمل آمده، بیشـترین درآمد در این صنعت متعلق به کشـور چین با 
32.536 میلیارد دالر است و آمریکا با 25.426 در مقام دوم و ژاپن با 14.048 میلیارد 

دالر در رتبه سوم قرار دارند. کشورهای آلمان، انگلستان، کره، فرانسه، کانادا، اسپانیا و 
ایتالیا به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند. 

کمپانی »سوپرسـل« توانسـته با بازی  Clash of Clansتا پایان سال 2014، رقمی 
برابـر بـا 1.8میلیـارد دالر را روانـه جیب خود کند که با نگاهی سـاده تر می توان گفت 
کمپانی یادشده، از بازی Clash of Clans در سال 2014 میادی، درآمدی معادل 
روزانه 5 میلیون دالر داشته است. طبق اعام مؤسسه newzoo، ایران هم توانسته 
جایگاه 36 را بین کشورهای فعال در زمینه تولید بازی های رایانه ای به خود اختصاص 
دهـد و درآمـد صنعـت Game خود را تا پایان سـال 2015، از مرز 194 میلیون دالر 

عبور دهد.
اما این که فقط به سـودآوری صنعت بپردازیم و از هزینه های آن غافل باشـیم، مسـیر 
را اشتباه رفته ایم. شرکت های مختلف در سال 2018 مبلغی معادل 115.8 میلیارد 
دالر در Game هزینه کرده اند. این عدد در سال 2016 رقمی معادل 101.1 میلیارد 
دالر بوده و پیش بینی می شود این روند تا سال 2020 سرعت افزایشی به خود بگیرد 
و بـه رقمـی معـادل 158.5 میلیارد دالر برسـد. طی سـالیان گذشـته بازی هایی که 
بر بسـترتلفن های هوشـمند تولید شـده، رشـد خوبی نشـان داده اند. در سال 2019 
کمپانی های بازی تاش کرده اند 40 درصد ظرفیت تولید و انتشار خود را در این حوزه 
صرف کنند. کنسـول بازی و بازی های دانلودی با کامپیوتر نیز در چند سـال گذشـته 
مخاطبان زیادی جذب خود کرده اند و انتظار می رود این بخش به زودی افسار صنعت 
Game دنیا را در دسـت بگیرد و فعالیت و سـرمایه گذاری های کمپانی های مختلف 

در سطح جهان نیز گویای چشم اندازی روشن در این صنعت است.

ggاخیرgسالg۲0gدرgدنیاgهایgبازیgترینgپرفروش
کسـانی که به نوعی با Game آشـنا هسـتند، حتماً بازی هایی که خاطرات و لحظات 

خوبی را با آنها گذرانده اند، به یاد می آورند. 
در این سالها که تولید بازی های ویدئویی شتاب زیادی گرفته و به یک صنعت بزرگ 

چند میلیارد دالری تبدیل شده، بالطبع طرفداران زیادی هم جذب کرده است.
با نگاهی گذرا به تاریخچه تولید این بازی ها، در برخی موارد مشاهده می کنیم که فارغ 
از سال تولید، تعداد فروش برخی از این بازی ها حتی به باالی 100میلیون نسخه نیز 
رسـیده اسـت که موفقیت بسـیار بزرگی برای یک بازی ویدئویی محسـوب می شود. 
اگر عاقمند هستید 20 بازی پرفروش دنیا در 20 سال اخیر را بشناسید، جدول زیر 

را با دقت بخوانید:

GameGameGame
���� ����د 
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ناشرسازندهسالgانتشارنامgبازی
Mortal Kombat III1995Midway/Atari GamesMidway

Super Mario 641996NintendoNintendo

Mario Kart 641997NintendoNintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time1998NintendoNintendo

Donkey Kong 641999NintendoNintendo

Pokémon Stadium2000NintendoNintendo

Madden NFL 20022001EA TiburonEA Tiburon

Grand Theft Auto: Vice City2002Rockstar GamesRockstar Games

Madden NFL 20042003EA TiburonEA Sports

Grand Theft Auto: San Andreas2004Rockstar GamesRockstar Games

Madden NFL 062005EA TiburonEA Sports

Madden 072006EA TiburonEA Sports

Guitar Hero III: Legends of Rock2007NeversoftActivision

Rock Band2008HarmonixMTV Games

Call of Duty: Modern Warfare 22009Infinity WardActivision

Call of Duty: Black Ops2010TreyarchActivision

Call of Duty: Modern Warfare 32011Infinity WardActivision

Call of Duty: Black Ops II2012TreyarchActivision

Grand Theft Auto V2013Rockstar GamesRockstar Games

Call of Duty: Advanced Warfare2014Sledgehammer GamesActivision

Call of Duty Black Ops III2015TreyarchActivision

Call of Duty: Infinite Warfare2016Infinity WardActivision

Call of Duty: WWII2017Sledgehammer GamesActivision
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ggدنیاgگرانgبازیg5
طبق جداولی که در سـال های مختلف از سـوی مؤسسـات تحقیقاتی معتبر منتشر 

شده، 5 بازی که بیشترین هزینه را برای ناشر در بر داشته، با هم مرور می کنیم: 
از Destiny  که توسـط سـازندگان هیلو و ناشـر سـری   CALL OF DATY  در سال 
2014 تولید و انتشار داده شده، به عنوان گران ترین بازی ویدئویی دنیا نام می برند. 
اکتیویژن برای ساخت این اثر 500 میلیون دالر هزینه کرده است. اما این محصول 

نتوانست مثل بازی GTA V در بازار فروخته شود. 
 GTA V دومیـن بـازی اسـت کـه در سـال 2013 خرج زیادی را به سـازندگان خود 
تحمیل کرده اسـت. این بازی با هزینه 265 میلیون دالری تولید شـد و با گذشـت 
چند سـال از زمان انتشـار، هنوز به عنوان یکی از پرفروش ترین بازی های سـال های 

اخیر مطرح است. 
 Call of Duty: Modern Warfare 2   به عنوان سـومین بازی گران در جهان 
مشهور است. سازندگان این بازی در سال 2009 با صرف 50 میلیون دالر توانستند 
ایـن بـازی را طراحـی و اجرا کنند. اما بـرای این که بتوانند رکوردی رؤیایی در فروش 
بـه دسـت آورند، مبلـغ 200 میلیون دالر صرف هزینه تبلیغـات و بازاریابی کردند و 

درنهایت توانستند این رؤیا را محقق کنند. 
تیمـی متشـکل از 800 نفـر Star Wars: The Old Republic  را بـه واسـطه 
ویژگی های منحصربه فردش در سـال 2011 تولید کردند. این بازی با صرف هزینه 

200 میلیون دالر، به عنوان چهارمین بازی گران دنیا معرفی شد. 
شـاید باورش سـخت باشـد که تولید یک بازی در سـال 1977 مبلغی حدود 145 
میلیون دالر برای ناشرش خرج تراشی کند. شرکت اسکوئر انیکس برای ساخت بازی 
 Final Fantasy VII  حدود 145 میلیون دالر هزینه کرد. چنین رقمی آن هم در 
سـال 1997 برای یک بازی به شـدت عجیب و خارق العاده اسـت. با تمام این اوصاف، 

یکی از بهترین بازی های نقش آفرینی تاریخ از طریق همین سرمایه به وجود آمد.

ggGamegصنعتgبرترgشرکتg10
شرکت های بسیاری در سراسر دنیا مشغول تولید بازی های ویدئویی هستند که هر 
کدام به فراخور بودجه و امکانات خود، در حال تهیه بازی های مختلف بر بسـتر های 

متنوع هستند. 
بررسـی های آماری در سـال 2019 حکایت از پیشـتازی شـرکت Tencent دارد. 
این شـرکت چینی توانسـته در سـال 2019 مبلغی معادل 19.7 میلیارد دالر درآمد 

کسب کند. 

از نکات مهم این گزارش، پیشی گرفتن شرکت ژاپنی سونی از بزرگ ترین رقیب خود 
یعنی مایکروسافت است. این دو شرکت همواره رقابت دیرینه ای با یکدیگر دارند و هر 
دو توسعه دهنده کنسول های بازی پلی استیشن و ایکس باکس و بازی های مربوط 
به آن هستند. در این ارزیابی شرکت سونی و مایکروسافت، هر دو جایگاه باالتری را 

در مقایسه با شرکت اپل کسب کرده اند.

درآمدنامgشرکتgرتبه

1Tencent19.7 میلیارد دالر

2Sony14.2 میلیارد دالر

3Microsoft12.8 میلیارد دالر

4Apple9.5 میلیارد دالر 

5Activision Blizzard6.9 میلیارد دالر

6Google6.5 میلیارد دالر

7NetEase6.2 میلیارد دالر

8Electronic Arts 5.3 میلیارد دالر

9Nintendo4.3 میلیارد دالر

10Bandai Namuko2.7 میلیارد دالر

ggg۲019gسالgپرفروشgبازیg5
 Kingdom Hearts III بـا عبـور از سـد بـازی  Mortal Kombat 11  بـازی

توانست پرفروش ترین بازی سال در ایاالت متحده لقب بگیرد.
شـرکت آمـاری تحقیقاتی NPD در جدیدترین بررسـی های خود در مـاه آوریل، از 
پیشـی گرفتـن بازی Mortal Kombat 11  نسـبت به رقبا خبـر داد. این بازی که 
فقط چند روز از رونمایی آن می گذرد، توانست در صدر جدول پرفروش ترین بازی ها 

در سال 2019 قرار گیرد.
با وجود آنکه بازی جدید سری  Kingdom Hearts صدر را از دست داد اما خود را 
در جایگاه دوم نگه داشته تا بازی هایی همچون   The Division 2، Anthem و 

بازسازی موفق  Resident Evil 2 در رتبه های پایین تر از آن قرار گیرند.
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ایران در مسیر رشد صنعت ماهواره
حمیدgاسفندیاری

اواخـر قـرن نوزدهـم ارتباطـات رادیویـی در انتقـال پیام هـای فردی و انتشـار 
برنامه هـای سـخن پراکنی، اهمیـت پیدا کرد. این صنعت در مسـیر رشـد خود  
به نوعـی دیگـر از ارتباط از طریق امواج رادیویی، به نام ارتباط ماهواره ای دسـت 
یافـت. ایده  اولیه اسـتفاده از ماهواره بـرای ارتباط مخابراتی بین دو نقطه از کره 
زمین، اولین  بار در سال 1945 توسط یک نویسنده بریتانیایی به  نام »آرتورسی 
کارک« مطـرح شـد. گسـترش ارتباطـات راه دور در جهان کنونـی، به اختراع 
ماهواره های ارتباطی با استفاده از انقاب الکترونی انجامید و بشریت را به عصر 
فراوانی بیش از پیش اطاعات و ارتباطات وارد ساخت و همین مسئله باعث شد 

تا مسائل پیچیده ای در صحنه روابط بین الملل ایجاد شود. 
کشور ما هم در مسیر رشد و توسعه خود در این صنعت، با پیشرفت های مهمی 
روبه رو شـده اسـت. در کشـور ما مالکیت و پرتاپ ماهواره در بخش دولتی قرار 
دارد امـا  دولـت با واگذاری ارائـه خدمات از جمله ارتباطات ماهواره ای به بخش 
خصوصی، دریچه تازه ای به این صنعت باز کرده که خوشبختانه تاکنون سرعت 

خوبی داشته است.
در سـال 1383 سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعتماد به بخش 
خصوصی، فراخوانی برای جذب شـرکت های ارائه خدمات ماهواره ای منتشـر 
کـرد و پـس از طـی مراحـل الزم، 7 شـرکت مجـوز ارائه خدمات ایـن صنعت را 

کسب کردند. 
سـابقه صنعت ماهواره در دنیا بسـیار طوالنی و پر از فراز و فرود اسـت اما در حال 
حاضر بخش زیادی از ارتباطات دنیا بر روی سیستم های ماهواره ای قرار گرفته 
است. اگر بخواهیم به شاخص های کشورهای توسعه یافته بپردازیم، قطعاً صنعت 
ماهواره جزو شـاخص های پیشـرفت هر کشـور است. کشورهای در حال توسعه 
وقتـی در ایـن حـوزه موفق عمل کننـد، می توانند به مـوازات آن در صنایع دیگر 
موفق شـوند. کشـور های صاحب ماهواره  با توجه به زیرساخت های مناسبی که 
ایجاد می کنند، از وضعیت ارتباطی بسیار وسیع و باکیفیتی برخوردار هستند. 

ولـی ایـن رشـد هنوز در کشـور ما به صـورت جدی و با اولویت دنبال نمی شـود 
و در نتیجـه ماهـواره در ایـران وضعیـت مطلوبـی ندارد. کشـورهایی ازجمله 
ترکمنسـتان، پاکسـتان، ترکیه و... در این حوزه سـرمایه گذاری وسیعی 
کرده اند و از این تکنولوژی استفاده می کنند اما کشور ما در این حوزه  
پیشـرفت خوبی نداشـته و اگـر بخواهیم جدی تر بـه این موضوع 
بپردازیـم، در واقع آخرین کشـوری هسـتیم کـه در منطقه به 

این حوزه ورود کرده است. 
بـا  وجـود الزاماتـی که در نقشـه جامع علمی کشـور و 
برنامه توسـعه برای توسعه صنعت ماهواره در نظر 
گرفته شده، به دالیل مختلف از جمله تحریم، 
هنوز نتوانسـته ایم به نقطه مطلوب دست 

یابیم.

گزارش
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اما اگر با نگاه واقع بینانه تر به موضوعات مرتبط به صنعت ماهواره بنگریم، کشور ما 
در زمینه بهره برداری از صنعت ماهواره وضعیت بهتری دارد. دولت از سال 1383 
مجوز فعالیت در بحث خدمات ماهواره ای را به بخش خصوصی واگذار کرده است. 
در بـدو صـدور مجوز، 7 شـرکت خصوصـی وارد حوزه خدمات ماهواره ای شـدند. 
آنهـا وظیفـه داشـتند  هاب های ماهواره ای را در کشـور نصب کننـد و از این طریق 
سـرویس و خدمات ماهواره ای را به بخش دولتی و خصوصی ارائه دهند. با شـروع 
این خدمات، دولت حمایت های بیشتری انجام داد و بخش خصوصی تعداد زیادی  
هاب مرکزی را در کشور نصب کرد. وقتی به آمارها نگاه کنیم، متوجه می شویم در 
این بخش از صنعت، وضعیت مناسـبی داریم چرا که از ظرفیت و توان فنی بسـیار 
خوبی در این زمینه برخوردار شـده ایم. وزارت ارتباطات  در بدو حمایت، از وجود 
بیش از 40 هزار متقاضی لینک ماهواره ای در کشـور  خبر داده بود ولی با گذشـت 
زمان، اکنون این پیش بینی بین 15 تا 16 هزار متقاضی تخمین زده می شـود که 

این آمارها حمایت بیشتر دولت از این صنعت  را مطالبه می کند. 
وقتی قسمتی از صنعت ماهواره از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود، 
نوید روزهای خوب به صنعت اسـت. کشـور ما در مقایسه با کشورهای همسایه در 
حوزه راه اندازی خدمات ماهواره ای، خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش، از 
وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است. دولت پس از این که با واگذاری خدمات حوزه 
ماهـواره به بخش خصوصی، رشـد قابل توجهی شـاهد بـود، تصمیم گرفت بخش 
خصوصی را وارد حوزه پرتاب کند که اگر این اتفاق بیفتد، با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی شاهد رشد خیلی خوبی خواهیم بود.  
البته در حال حاضر دانشـگاه های مختلفی توانسـته اند بخشـی از مشکات حوزه 
ماهواره ای کشـور را حل کنند. ایران در عرصه اقتصاد فضایی در 10 سـال گذشته 
- از سال 2008 تا 2016 - شاهد رشد 139 درصدی بوده که این میزان  5/6 برابر 

از اقتصاد فضایی دنیا باالتر است. 
با شـرایطی که در حال حاضر در این حوزه فراهم اسـت، در 20 سـال آینده صنعت 
فضایی کشـور با رشـد 407 درصدی روبرو خواهد بود. طراحی و سـاخت ماهواره، 
پرتاب گـر، ایسـتگاه پرتـاب، مرکـز کنتـرل، ایسـتگاه تصاویر و تحلیـل پردازش 
داده های ماهواره ای از ارکان صنعت ماهواره محسـوب می شـوند که بنا به ادعای 
متولیان صنعت ماهواره ای، کشـور ما در حال حاضر جزو 9 کشـور اصلی سـاخت 

ماهواره در دنیاست. 

gggماهوارهgبخشggخدمات
ارائه سرویس ماهواره ای در دنیا بسیار گسترده است و این سرویس از سرویس های 
گران قیمت محسـوب می شود. کشـورهایی مثل آفریقا ارتباطاتی مثل ارتباطات 
ماهـواره ای را از ارتباطـات اصلـی خود می دانند و حتی در کشـور توسـعه یافته ای 
مانند آمریکا، ارتباطات ماهواره ای  از اهمیت باالیی برخوردار اسـت و به واسـطه 

بـه روز بـودن تکنولوژی، کاربرد باالیی در کشـورهای توسـعه یافته دارد. به عنوان 
مثال در کشوری چون روسیه به دلیل گستردگی سرزمینی، شاید به جز ارتباطات 

ماهواره ای، هیچ راه ارتباطی دیگری نتواند فراگیر باشد. 
در ایران نیز شرکت ها در برخی حوزه های صنعت ماهواره مشغول فعالیت هستند. 
برخی شرکت ها مثل شرکت های مخابراتی که خدمات ارتباطی را ارائه می دهند، 
از سـرویس ماهواره ای به عنوان بک بن فیبر نوری و یا مابقی لینک های ارتباطی 
که دارند، استفاده می کنند. برخی از شرکت ها در حوزه های دیگر مثل شبکه های 
بانکی از سرویس های ماهواره ای به ویژه در نقاطی که سایر ارتباطات از دسترسی 
کافی و  مناسـبی برخوردار نیسـتند، استفاده می کنند. البته این بدان معنا نیست 
که اگر فقط ارتباطی موجود نباشـد، از سـرویس ماهواره ای اسـتفاده می شود؛ در 
موارد متعددی ازجمله شـبکه های بانکی - که باید تحت هر شـرایطی ارتباط بین 
آنها محفوظ بماند - به عنوان ارتباط دوم و بک آپ از شـبکه ماهواره ای اسـتفاده  
می شـود. همچنیـن  دکل هـای نفتی و سـازه ها و تأسیسـات آن کـه روی دریا  بنا 
شـده اند و یـا مکان هایـی کـه دور از مراکـز مخابراتی ایجاد شـده اند، از سـرویس 

ماهواره ای استفاده می کنند. 
حوزه نظامی، تجاری، سـنجش از راه دور، عکسـبرداری ماهواره ای، اسـتفاده در 
مباحث زیست محیطی از تعیین جنس خاک و نوع موادی که در هر منطقه وجود 

دارد و... از طریق ماهواره مورد بررسی قرار می گیرد. 

ggاست؟gافولgبهgروgماهوارهgصنعتgآیا
با گسـترش ارتباطات زمینی به ویژه نسـل های جدید ارتباطات موبایلی، در بازه 
زمانی 2012 تا 2015 به نظر می رسـید سیسـتم های ارتباطات ماهواره ای عمر 
خیلی طوالنی نداشته باشد و چون بی کیس های مخابراتی در سراسر دنیا توسعه 
یافت و از طریق فیبر نوری به هم متصل شـدند و یک شـبکه یکپارچه روی بسـتر 
موبایـل ارائـه دادند، ارتباط ماهواره ای در حاشـیه قـرار گرفت، ولی در حال حاضر 
برنامـه ای که شـرکت های بزرگ ارتباطی دارند، این اسـت کـه این بی کیس ها را  
از روی زمیـن بـه آسـمان منتقل کنند. یعنی بحث ماهواره هایی که شـرکت های 
مختلـف اجـرا می کننـد، از مرحلـه مطالعات و کارهـای اولیه عبور کـرده و برنامه 
انتقـال را دارنـد. بـه این شـیوه که بـی کیس هایی که به صورت فیبـر نوری به هم 
متصل بودند، روی ماهواره ای که پایین تر از مدار زمین قرار دارد، به صورت نوری 
ارتباط داشـته باشـند هم هزینه نگهداری از آنها بسـیار پایین تر اسـت و هم آنکه 
در منطقه ای که آنها پوشـش می دهند، نقاط کوری که این بی کیس های زمینی 

دارند، با این انتقال رفع می شود.
 اگر به این صنعت رو به رشد نگاه کنیم، به نظر می رسد تا دو سه سال آینده اتفاق 
کامًا متفاوتی رخ دهد و نه تنها در صنعت ماهواره کاهشی نداشته باشیم، بلکه به 

مرور ارتباطات به سمت ارتباطات فضایی و ماهواره ای تغییر جهت  دهد.
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محمدgجوادgتنها
اطاعـات و ارتباطـات، شـکل گیری ارتباطات نامحدود و ورود بـه عصر مجازی، از 

اتفاقات مهم این روزهای جهان است. 
هر شـهروندی در هر زمان و مکان، از داخل یا حتی خارج از کشـور می تواند بدون 
حضور فیزیکی، با دنیا ارتباط برقرار کند و همین عامل باعث می شود سطح زندگی 
فـردی و اجتماعـی مردم آن جامعه تحـت تأثیر جوامع مختلف قرار گیرد. دولت ها 

و حکومت هـا با در نظر گرفتن زیرسـاخت های فنی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود سعی می کنند این 
ارتباطـات و تعامـات را مدیریت کنند تا فرصت های 
به وجود آمده این حرکت پرشـتاب، تبدیل به تهدید 
نشـود و دولت هـا نیـز بـه سـوی جوامـع اطاعاتی و 

اصطاحاً »دولت الکترونیک« سوق یابند. 
برای دسـت یافتـن به دولت الکترونیـک - که از قضا 
یکـی از شـاخص های جهانـی بـرای تعیین توسـعه 
پایـدار در هر کشـور محسـوب می شـود - بـه عنوان 
یـک عامل تغییردهنده در مسـیر الکترونیکی کردن 
خدمـات بانک هـا و بنگاه هـای اقتصـادی، بایـد ابتدا 
زیرساخت های ارتباطی و شبکه های اینترنتی کشور 

به شـکل دقیق ترسـیم و مورد بهره برداری قرار گیرد. امنیت این زیرسـاخت ها از 
دیگر مباحث این بخش است تا در صورت توسعه این زیرساخت ها، از نفوذ در امان 

بمانند، در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. 
دپارتمـان امـور اقتصـادی سـازمان ملـل متحـد هـر دو سـال گزارشـی از آخرین 
شـاخص جهانی توسـعه دولت الکترونیک )EGDI( در کشورهای مختلف منتشر 
می کند.  براساس آخرین آماری که مربوط به سال 2018 است، کشور ما از لحاظ 
شـاخص دولت الکترونیکی و ارائه آناین خدمات دولتی در رتبه 86 از میان 193 

کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی 20 پله صعود را نشان 
می دهد. به نظر می رسد سرعت حرکت به این سمت در دولت تدبیر و امید علیرغم 
تأکیدات فراوان رئیس جمهور، همچنان کند اسـت. دولت باید هرچه زودتر موانع 

را رفع کرده و زیرساخت ها را برای توسعه این مهم آماده کند. 
بـر پایـه این گزارش؛ ایران در سـال 2016 رتبه 106 را در میان کشـورهای جهان 
داشت و در سال 2014 جایگاه 100 را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال 
2016 سازمان ملل، جمهوری اسامی ایران با کسب امتیاز 
46صدم، در گروه متوسـط جای داشـت و اکنون در ارزیابی 
سال 2018، کشورمان با امتیاز 60 صدم به گروه کشورهای 

با جایگاه باال ارتقا پیدا کرده است.
در این شاخص، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین 
ارتقـا را در سـطح جهانـی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
همچنیـن در ارزیابـی سـازمان ملـل درخصوص شـاخص 
مشـارکت الکترونیکـی، ایران با 38 پله رشـد، از رتبه 149 
به جایگاه 111 صعود کرده اسـت. شـاخص جهانی توسـعه 
دولـت الکترونیـک )EGDI( از ترکیـب سـه زیرشـاخص 
»خدمات برخط«، »زیرسـاخت های فنـاوری اطاعات« و 
»منابع انسـانی« تشـکیل شده که در این رده بندی، ایران با 

توسعه زیرشاخص خدمات آناین، توانسته رتبه خود را بهبود دهد.
در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری 
اطاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط اسـت، ویژگی های فنی وب سـایت های 
ملی شـامل پورتال هـای مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشـارکت الکترونیک و 
وب سـایت های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشـت و درمان، 
امور مالی و محیط زیسـت، سیاسـت ها و استراتژی های دولت الکترونیک و خدمات 

آناین دولت ها ، مورد بررسی قرار می گیرد. 

حرکت کند  دولت الکترونیک در ایران

gکشورهایgدهدgمیgنشانgهاgبررسـی
g،جنوبیgکـرهgوgاسـترالیاg،دانمـارک
g،سـنگاپورg،فنالندg،سـوئدg،انگلیس
gکشـورg10gژاپنgوgفرانسـهg،نیوزلنـد
gراgالکترونیکیgدولتgتوسعهgنخست

تشکیلgمیgدهند

گزارش
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گزارش

ggالکترونیکgدولتgتوسعهgدرgبرترgکشورهای
در گـزارش دپارتمـان امور اقتصادی سـازمان ملل، 193 کشـور از منظر وضعیت 
شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال 
توسعه، کشورهای با درآمد باال، کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای 

با درآمد متوسط رو به پایین در سال 2018 مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
بررسـی ها نشـان می دهد کشورهای دانمارک، اسـترالیا و کره جنوبی، انگلیس، 
سـوئد، فناند، سـنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن 10 کشور نخست توسعه دولت 
الکترونیکی را تشـکیل می دهند. آمارها از ارزیابی کشـورهای جهان در توسـعه 
دولت الکترونیک، نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته 
با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساخت های فناوری اطاعات و ارائه خدمات 
آناین هسـتند به نحوی که نام کشـورهای آسـیایی در رده های اول تا پنجاهم 
ایـن جـدول دیده می شـود و انتهای ایـن جدول را کشـورهای آفریقایی به خود 

اختصاص داده اند.
هم اکنون کشـورهای اسـترالیا، کره جنوبی و ژاپن در ابتدای لیسـت کشورهای 
توسـعه یافته در حـوزه دولـت الکترونیک قرار دارند و کشـورهایی مانند امارات 
)21(، بحریـن )26(، قزاقسـتان )39(، کویـت )41( و مالـزی )48( رتبه هـای 
زیـر پنجـاه را بـه خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شـاخص 

توسعه ای برخوردارند.

ggخاورمیانهgکشورهایgمیانgدرgایرانgجایگاه
در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسـعه خدمات دولت الکترونیکی در میان 
کشـورهای منطقـه، ایران با وجود ارتقای رتبـه، همچنان در رده های پایین این 

جدول قرار دارد.
در سـال 2016 ایـران در میـان کشـورهای منطقه در جایگاه 17 ایسـتاده بود، 
بحرین )رتبه 24 جهان( و امارات عربی متحده )رتبه 29 جهان( رتبه اول و سوم 
منطقه را کسـب کرده  بودند. رتبه رژیم اشـغالگر قدس و بحرین در سـال جاری 

نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.
در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، اریتره، آفریقای 
مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو 10 کشوری هستند 

که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته اند.

gوضعیتgکشورهایgآسیایی
جایگاهدرgردهgبندیgتوسعهgدولتgالکترونیک

2استرالیا
3کره جنوبی

10ژاپن
21امارات
26بحرین

39قزاقستان
41کویت
48مالزی
51قطر

52عربستان
53ترکیه
63عمان
65چین

70آذربایجان
73تایلند

75فیلیپین
81ازبکستان

86ایران
87ارمنستان
91قرقیزستان
92مغولستان

96هند
98اردن
99لبنان
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 ISOچیستgوgچگونهgمیgتوانgشرکتgراgصاحبgggISO gکرد؟ �
  (ISO)International Organization forسـازمان بین المللـی اسـتاندارد
Standardization  شـبکه ای جهانی اسـت که استانداردهای بین المللی موردنیاز 
تجارت، دولت و اجتماع را شناسـایی، تهیه و در نهایت به صورت روش های کاربردی 
به دنیا عرضه می کند. اسـتقرار سیسـتم مدیریت کیفیت در سازمان شامل شناسایی 
فرآیندها، تدوین خط مشـی، اهداف کیفیت ، روش های اجرایی، طرح ریزی مدیریت 
ریسـک و فرصـت ، دانش و تغییر ، بازنگری مدیریـت، طرح ریزی پدیدآوری محصول 
)تکویـن(، شناسـایی و ردیابی، کنترل ابزار پایـش و اندازه گیری، اندازه گیری تحلیل 
و بهبود، اقدام اصاحی، توصیه بهبود اسـت که به صورت customize  شـده اسـت 
تا بندهای ایزو را  passکند. سـپس ممیزی داخلی توسـط نماینده مدیریت انجام و 
در نهایت اعام آمادگی و عقد قرارداد با شـرکت های گواهی دهنده ایزو مثل شـرکت 

مرزبان کیفیت  (IMQ)صورت می گیرد.
� gاستفادهISO gچندgازgارتباطgآلیاسیسgشرکتgحاضرgحالgدر

میgکند؟
  ISO9001:2015 شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط از

زهراgشیرازی
gکیفیتgتوانgمیgابزاریgچهgازgاستفادهgباgوgچگونهgکهgباشدgاینgهاgشرکتgوgهاgسازمانgاکثرgدغدغهgشاید
gارزیابیgبتوانgطریقgاینgازgهمgوgشودgجلبgمشتریانgاعتمادgهمgتاgکردgتضمینgراgخدماتgوgمحصوالت
gبایدgامرgاینgبرایg.نشودgدورgواقعیgمسیرgازgتاgداشتgشرکتgیاgوgســازمانgآنgعملکردgازgدرســتی
gاستانداردهایgتدوینgحتیgوgهاgدغدغهgاینgبهgپاسخgدرg.گیردgصورتgخارجیgوgداخلیgهایgممیزی
gژنوgدرgISOgالمللیgبینgسازمانg،هاgکشورgهمهgقانونیgشرایطgوgهاgخواستهgبهgاستنادgباgالمللیgبین
gسطحgدرgکهgداردgبرعهدهgوظایفیg،المللیgبینgهایgسازمانgسایرgهمانندgدرستgکهgگرفتgشکل
gمعیارهاییgوgقواعدg،قوانینgایجادgسازمانgاینgهدفg.اجراستgقابلgکشورهاgهمهgدرgوgالمللیgبین
استgکهgبراساسgآنهاgبتوانgامورgمربوطgبهgسازمانgهاgوgشرکتgهاgراgبررسی،gمطالعهgوgمقایسهgکرد.

gهدفgباg،کارهاgانجامgروالgوgفرآیندهاgهمهgسازیgیکپارچهgمنظورgبهgوg)ISO(gایزوgسازمانgوظیفه
gکنندهgمصرفgوgتولیدکنندهgازgحمایتg،سایهgدرgخدماتgوgتولیداتgروزافزونgتوسعهgوgتولیدgدرgتسهیل

gیکgاصلیgهدفgواقعgدرgوgاستgیکسانیgوgبرابریgمعنیgبهgکهgشدهgمشتقgisosgیونانیggکلمهgازgISOg.است
gبسیارg،مشتریانgرضایتgوgمدیریتیgهایgحوزهgدرgویژهgبهggISOاستانداردهایgایرانgدرg.کندgمیgبیانgراgاستاندارد
gامرgاینgازgنیزgارتباطgآلیاسیسgشرکتg.کنندgمیgاستانداردهاgاینgسازیgپیادهgبهgاقدامgهاgسازمانgوgاستgپرکاربرد
gریزیgبرنامهgوgسیستمgکارشناسg،پورgمشایخgمحمدgباgتفصیلیgوگوییgگفتgطیgگزارشgاینgدرgوgنیستgمســتثنی
gالزاماتgوgاجراییgفرآیندg،بکارگیریgچگونگیgبهg،استgISOgهایgگواهینامهgدارایgخودgکهgارتباطgآلیاسیسgشرکت

g.ایمgپرداختهgمشتریgرضایتgوgجلبgدرgآنهاgنقشgوgمختلفgهایgISOgازgاستفاده

گفت وگو
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 ISO ISOچیستgوgچگونهgمیgتوانgشرکتgراgصاحبISO gچیستgوgچگونهgمیgتوانgشرکتgراgصاحبgggISO gکرد؟�
 (ISO)International Organization forسـازمان بین المللـی اسـتاندارد

Standardization  شـبکه ای جهانی اسـت که استانداردهای بین المللی موردنیاز 
تجارت، دولت و اجتماع را شناسـایی، تهیه و در نهایت به صورت روش های کاربردی 
به دنیا عرضه می کند. اسـتقرار سیسـتم مدیریت کیفیت در سازمان شامل شناسایی 
فرآیندها، تدوین خط مشـی، اهداف کیفیت ، روش های اجرایی، طرح ریزی مدیریت 
ریسـک و فرصـت ، دانش و تغییر ، بازنگری مدیریـت، طرح ریزی پدیدآوری محصول 
)تکویـن(، شناسـایی و ردیابی، کنترل ابزار پایـش و اندازه گیری، اندازه گیری تحلیل 
customizeو بهبود، اقدام اصاحی، توصیه بهبود اسـت که به صورت customizeو بهبود، اقدام اصاحی، توصیه بهبود اسـت که به صورت customize  شـده اسـت 
 passتا بندهای ایزو را  passتا بندهای ایزو را  passکند. سـپس ممیزی داخلی توسـط نماینده مدیریت انجام و 
در نهایت اعام آمادگی و عقد قرارداد با شـرکت های گواهی دهنده ایزو مثل شـرکت 

 (IMQ)مرزبان کیفیت  (IMQ)مرزبان کیفیت  (IMQ)صورت می گیرد.

�gاستفادهISO gچندgازgارتباطgآلیاسیسgشرکتgحاضرgحالgدرISO gچندgازgارتباطgآلیاسیسgشرکتgحاضرgحالgدرISO 
میgکند؟

ISO9001:2015 شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط ازISO9001:2015 شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط ازISO9001:2015

زهراgشیرازی
gکیفیتgتوانgمیgابزاریgچهgازgاستفادهgباgوgچگونهgکهgباشدgاینgهاgشرکتgوgهاgسازمانgاکثرgدغدغهgشاید
gارزیابیgبتوانgطریقgاینgازgهمgوgشودgجلبgمشتریانgاعتمادgهمgتاgکردgتضمینgراgخدماتgوgمحصوالت
gبایدgامرgاینgبرایg.نشودgدورgواقعیgمسیرgازgتاgداشتgشرکتgیاgوgســازمانgآنgعملکردgازgدرســتی
gاستانداردهایgتدوینgحتیgوgهاgدغدغهgاینgبهgپاسخgدرg.گیردgصورتgخارجیgوgداخلیgهایgممیزی
gژنوgدرgISOgالمللیgبینgسازمانg،هاgکشورgهمهgقانونیgشرایطgوgهاgخواستهgبهgاستنادgباgالمللیgبینISOgالمللیgبینgسازمانg،هاgکشورgهمهgقانونیgشرایطgوgهاgخواستهgبهgاستنادgباgالمللیgبینISO
gسطحgدرgکهgداردgبرعهدهgوظایفیg،المللیgبینgهایgسازمانgسایرgهمانندgدرستgکهgگرفتgشکل
gمعیارهاییgوgقواعدg،قوانینgایجادgسازمانgاینgهدفg.اجراستgقابلgکشورهاgهمهgدرgوgالمللیgبین
استgکهgبراساسgآنهاgبتوانgامورgمربوطgبهgسازمانgهاgوgشرکتgهاgراgبررسی،gمطالعهgوgمقایسهgکرد.

gهدفgباg،کارهاgانجامgروالgوgفرآیندهاgهمهgسازیgیکپارچهgمنظورgبهgوg)ISO(gایزوgسازمانgوظیفه
gکنندهgمصرفgوgتولیدکنندهgازgحمایتg،سایهgدرgخدماتgوgتولیداتgروزافزونgتوسعهgوgتولیدgدرgتسهیل

gیکgاصلیgهدفgواقعgدرgوgاستgیکسانیgوgبرابریgمعنیgبهgکهgشدهgمشتقgisosgیونانیggکلمهgازgisosgیونانیggکلمهgازgisos ISOg.استISOg.استISO
gبسیارg،مشتریانgرضایتgوgمدیریتیgهایgحوزهgدرgویژهgبهggISOاستانداردهایgایرانgدرg.کندgمیgبیانgراgاستاندارد
gامرgاینgازgنیزgارتباطgآلیاسیسgشرکتg.کنندgمیgاستانداردهاgاینgسازیgپیادهgبهgاقدامgهاgسازمانgوgاستgپرکاربرد
gریزیgبرنامهgوgسیستمgکارشناسg،پورgمشایخgمحمدgباgتفصیلیgوگوییgگفتgطیgگزارشgاینgدرgوgنیستgمســتثنی
gالزاماتgوgاجراییgفرآیندg،بکارگیریgچگونگیgبهg،استgISOgهایgگواهینامهgدارایgخودgکهgارتباطgآلیاسیسgشرکتISOgهایgگواهینامهgدارایgخودgکهgارتباطgآلیاسیسgشرکتISO

g.ایمgپرداختهgمشتریgرضایتgوgجلبgدرgآنهاgنقشgوgمختلفgهایgISOgازgاستفادهISOgازgاستفادهISO

��� �� �� ����ی �� 
��ای ��� ر���� ����ی

������ ار���ط در ���� آ
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گفت وگو

)سیستم مدیریت کیفیت( ، ISO 10002:2018 )رسیدگی به شکایت مشتری( و 
 ISO10004:2018)اندازه گیری رضایت مشتری( استفاده می کند.

� gدرgراgISOgگرفتgتصمیمgارتباطgآلیاسیسgشرکتgچراgوgزمانیgچهgاز
شرکتgجاریgوgساریgکند؟

شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط از سـال 1391 اقدام بـه اخذ ایزو کرد و علـت آن اعتقاد 
مدیریت به کار سیستمی، الزام مشتریان، اخذ امتیاز برای مناقصات، اهمیت اخذ 
رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان و الزام موسسه استاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران بود.
مراحلgاجرایgاینgدوgggISOgراgبهgتفکیکgمیgفرمایید؟ �

  AS_ISمی تـوان بـه شـناخت ISO  از مراحـل اجـرای

سـازمان، آموزش، تعیین مسـئولیت ها، تدوین خط مشـی و اهداف کان، 
تدویـن روش اجرایی رسـیدگی به شـکایات مشـتریان و اندازه گیـری میزان رضایت 
مشـتریان، انجام تجزیه و تحلیل آماری روی گزارشـات مربوطه، انجام ممیزی داخلی 

و آماده سازی ممیزی نهایی  final auditاشاره کرد.
� gشکایتgبهgرسیدگیgبهgISO10002 g،کردیدgاشارهgکهgهمانطور

مشتریgمیgپردازد.gتاریخچهgاینISO gچیست؟
 International Studies 20 کشـور دنیا در سـال 1926 سـازمانی تحت عنوان 
  Associationتأسیس کردند که در سال 1942 تعطیل شد. سازمان ISO که مقر 
آن در ژنو است، در سال 1947 تأسیس شد و هدف آن یکپارچه کردن استانداردها در 
سراسر جهان و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بود و 25 کشور عضو آن بودند. 
البته این تعداد در حال حاضر به 132 کشور رسیده که 90 کشور عضو اصلی، 32 کشور 

عضو مکاتبه ای و 8کشور عضو مشترک هستند.
چهgالزاماتیgبایدgبرایgایجادgggISO10002 gایجادgکرد؟ �

 ISO10002که به رسیدگی به شکایت مشتری می پردازد، دارای الزاماتی 
چون شفاف سـازی، دسترسـی، پاسـخ دهی، واقع بینی، هزینه ها، محرمانگی 
اطاعات، مشـتری مداری، پاسـخگویی و بهبود مستمر اسـت که هرکدام دارای 
تعاریفی هسـتند. »شفاف سـازی« یعنی محل تسلیم شـکایت باید از طریق فاکتور، 
سـایت، (Voice  Of  Customer) (VOC) و یا تلفن به خوبی به اطاع مشـتریان 
برسد. »دسترسی« بدین معنی است که رسیدگی به شکایت باید به سهولت قابل اجرا 
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گفت وگو

)سیستم مدیریت کیفیت( ، ISO 10002:2018 )رسیدگی به شکایت مشتری( و 
 ISO10004:2018)اندازه گیری رضایت مشتری( استفاده می کند.

�gدرgراgISOgگرفتgتصمیمgارتباطgآلیاسیسgشرکتgچراgوgزمانیgچهgازISOgگرفتgتصمیمgارتباطgآلیاسیسgشرکتgچراgوgزمانیgچهgازISO
شرکتgجاریgوgساریgکند؟

1391شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط از سـال 1391شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط از سـال 1391 اقدام بـه اخذ ایزو کرد و علـت آن اعتقاد 
مدیریت به کار سیستمی، الزام مشتریان، اخذ امتیاز برای مناقصات، اهمیت اخذ 
رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان و الزام موسسه استاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران بود.
ISOمراحلgاجرایgاینgدوISOgمراحلgاجرایgاینgدوgggISOgراgبهgتفکیکgمیgفرمایید؟�

AS_ISمی تـوان بـه شـناخت ISO  از مراحـل اجـرای

سـازمان، آموزش، تعیین مسـئولیت ها، تدوین خط مشـی و اهداف کان، 
تدویـن روش اجرایی رسـیدگی به شـکایات مشـتریان و اندازه گیـری میزان رضایت 
مشـتریان، انجام تجزیه و تحلیل آماری روی گزارشـات مربوطه، انجام ممیزی داخلی 

 final auditو آماده سازی ممیزی نهایی  final auditو آماده سازی ممیزی نهایی  final auditاشاره کرد.

�gشکایتgبهgرسیدگیgبهgISO10002 g،کردیدgاشارهgکهgهمانطور
 ISOمشتریgمیgپردازد.gتاریخچهgاینISO gمشتریgمیgپردازد.gتاریخچهgاینISO gچیست؟

International Studies سـازمانی تحت عنوان International Studies سـازمانی تحت عنوان International Studies 1926 کشـور دنیا در سـال 1926 کشـور دنیا در سـال 1926 20
ISO تعطیل شد. سازمان ISO تعطیل شد. سازمان ISO که مقر  1942تأسیس کردند که در سال 1942تأسیس کردند که در سال 1942 Association   تأسیس کردند که در سالAssociation   تأسیس کردند که در سال
1947آن در ژنو است، در سال 1947آن در ژنو است، در سال 1947 تأسیس شد و هدف آن یکپارچه کردن استانداردها در 
25سراسر جهان و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بود و 25سراسر جهان و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بود و 25 کشور عضو آن بودند. 
32 کشور عضو اصلی، 32 کشور عضو اصلی، 32 کشور  90 کشور رسیده که 90 کشور رسیده که 90 132البته این تعداد در حال حاضر به 132البته این تعداد در حال حاضر به 132

8عضو مکاتبه ای و 8عضو مکاتبه ای و 8کشور عضو مشترک هستند.
 ISO10002چهgالزاماتیgبایدgبرایgایجادISO10002 gچهgالزاماتیgبایدgبرایgایجادgggISO10002 gایجادgکرد؟�

 ISO10002که به رسیدگی به شکایت مشتری می پردازد، دارای الزاماتی 
چون شفاف سـازی، دسترسـی، پاسـخ دهی، واقع بینی، هزینه ها، محرمانگی 
اطاعات، مشـتری مداری، پاسـخگویی و بهبود مستمر اسـت که هرکدام دارای 
تعاریفی هسـتند. »شفاف سـازی« یعنی محل تسلیم شـکایت باید از طریق فاکتور، 
(Voice  Of  Customer) (VOC)سـایت، (Voice  Of  Customer) (VOC)سـایت، (Voice  Of  Customer) (VOC) و یا تلفن به خوبی به اطاع مشـتریان 
برسد. »دسترسی« بدین معنی است که رسیدگی به شکایت باید به سهولت قابل اجرا 
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باشـد و برای تمام شـاکیان )مشـتریان(  قابل فهم باشـد. »پاسخ دهی« یعنی شکایت 
مشـتریان براسـاس اهمیت دسـته بندی و با شـاکی مودبانه برخورد شـود، همچنین 
فرآیند رسیدگی به شکایت باید به گونه ای باشد که شاکی از روند رسیدگی آن مطلع 
شود. »واقع بینی« یکی دیگر از این الزامات است که براساس آن، شکایت باید منصفانه 
و بی طرفانه بررسـی شـود. »هزینه ها« یعنی هزینه شـکایت به صورت رایگان اسـت. 
»محرمانگی اطاعات« بدین معنی است که شاکی فقط برای مقاصد بررسی شکایت 
در داخل سازمان در دسترس قرار دارد. »رویکرد مشتری مداری« شامل تعهد به رفع 
شـکایت می شـود. »پاسـخگویی« گزارش اقدامات به طور واضح ایجاد شـده اسـت و 
»بهبود مستمر« یک هدف همیشگی برای بهبود فرآیند رسیدگی به شکایت مشتری 

محسوب می شود.
� gتشریحgراgارتباطgآلیاسیسgشرکتgدرggISO10002 gاجرایgفرآیند

کنید.
در شـرکت آلیاسـیس ارتباط روند اجرای شـکایت بدین گونه اسـت که از ابتدا نحوه 
ارسـال شـکایت به طور واضح به مشـتری نحوه ارسـال شـکایت توضیح داده شـده و 
مشتری می تواند به سهولت توسط سایت یا تلفن، شکایت را اعام کند. پس از دریافت 
شـکایت، کارشـناس بازاریابی با معرفی خود به مشـتری، روند پیگیری را توضیح و کد 
پیگیری به صورت تلفنی یا ایمیل در اختیار مشتری قرار می گیرد. ردیابی شکایت از 

دیگر موارد مورد تأکید است که پیگیری شکایت از مرحله دریافت تا جلب 
رضایت مشتری باید قابل پیگیری باشد. سپس ارزیابی اولیه ای 

از شـکایت توسط کارشـناس بازاریابی صورت می گیرد و 
شـکایت از بابت شدت پیچیدگی، اثرگذاری، ضرورت 

و امـکان اقـدام فوری مورد بررسـی اولیه قرار 
می گیرد. بررسی شکایت مربوط به واحد 

مرتبـط بـا شـکایت اسـت و آنهـا اعام 
نظـر می کننـد و پـس از برطرف کردن 
مشکل، با صدور اقدام اصاحی، از تکرار 
آن جلوگیری می کنند و در اسـرع وقت 

به کارکنان درگیر در حل شکایت مشتری 
اطاع رسـانی می شـود و در نهایـت در صـورت 

رضایت شاکی، شکایت مختومه می شود وگرنه مفتوح 
باقی می ماند.
� gگیریgاندازهgggISO10004  کارکردgشما؛gگفتهgطبق

gشرکتgدرg gISO10004 gاجرای gفرآیند g.است gمشتریgرضایت
آلیاسیسgبهgچهgصورتgاست؟

برای اندازه گیری رضایت مشتری، باید در وهله اول انتظارات مشتریان براساس مفاد 
قرارداد،  Service Catalog    و  ویژگی های محصول و... شناسـایی صورت گیرد و 
داده هـای رضایت مشـتری جمع آوری شـود که معموالً این کار پـس از اتمام قرارداد، 
از طریـق تمـاس تلفنی با مشـتری صـورت می گیرد. در این فرآینـد داده های رضایت 
مشـتری با ابزارهایی چون  5W2H ، Fishbone diagram و ... تحلیل می شـود 
و بازخـورد حاصـل از تحلیـل رضایت مشـتریان به واحدها ارائـه و در صورت نیاز اقدام 

پیشگیرانه یا بهبود برای واحدهای ذیربط صادر می گردد.
� gشود؟gمیgگیریgاندازهgچگونهgمشتریانgرضایتgISO10004 gدر

عواملgمؤثرgدرgرضایتgمشتریانgشرکتgراgتشریحgکنید.
بـرای  جلب رضایت مشـتریان، زمان تحویل محصـوالت، نحوه تحویل کاال، تعامات 
مالـی جهـت قـرارداد، اصالـت کاال و متعهـد بودن به زمان اعامی بسـیار مؤثر اسـت. 
همچنین در اجرای پروژه سطح تخصص کارشناس نصب، نحوه برخورد، سرعت عمل 

و سطح کیفی خدمات ارائه شده نقش بسیار اساسی ایفا می کند.

� gهایgشرکتgبرایgISO10004 gوgggISO10002 gاستانداردهایgنقش
حوزهgفنgآوریgاطالعاتgوgارتباطاتgچقدرgمهمgاست؟

بـا توجـه بـه شـرایط مرتبط با بازار حوزه تجهیزات شـبکه که اکثـراً ارگان های دولتی 
هستند و از بودجه مصوب خرید می کنند، دقت به این موضوع حائز اهمیت است چرا که 
درآمدهای دولت کاهش یافته و متناسب با آن میزان خرید هم با کاهش روبه رو است. 
بنابراین توجه به موضوعات مرتبط با رضایت مشتریان به عنوان مزیت رقابتی مطرح 

می شود و ایجاد مشتریان وفادار برای خریدهای بعدی، مهم و حائز اهمیت است.
 CRM  (Customer Relationship Management)

 CRM واحد سیستم شرکت آلیاسیس ارتباط، مسئول پیاده سازی و نظارت بر نرم افزار
اسـت. لـزوم اسـتفاده از ایـن نرم افزار توجه بـه اصلی ترین رکن حیات سـازمان یعنی 
مشتریان است. وجود بانک اطاعاتی قوی از مشتریان و طرح ریزی اقدامات بعدی در 
جهت حفظ و نگهداری آنها و تبدیل آنها به مشتریان وفادار و دائمی، توسط این نرم افزار 
امکان پذیر اسـت. سـنجش رضایت مشـتریان، رسیدگی به شکایت آنها و نیز سیستم 
Ticket- و سیستمTicket  پاسـخگویی به درخواسـت های مشتریان در قالب صدور

ing  از دیگـر قابلیت هـای این نرم افزار اسـت. Microsoft Dynamics CRM به 
نرم افزار ERP سینک شده تا مراحل مالی مرتبط با خرید و فروش از این طریق صورت 
پذیرد. فازهای بعدی استقرار نرم افزار  CRM، ارتباط ONLINE  با نرم افزارهای برپایه 

 Microsoft  از قبیل  MSProject، Outlook  و... است.

درخصوصgکاربردgggCRMgبیشترgتوصیحgدهید. �
ماژول هـای  customize شـده در  CRM براسـاس 
 Businessآلیاسـیس ارتباط به شرح 
ذیل اسـت که به صـورت مختصر به آن 

پرداخته می شود.
gTicketing: تمامی درخواست های 
مشـتریان به صورت  Ticketدر سامانه 
ایـن  می شـود.  ثبـت   ، تعریف شـده 
درخواسـت در نرم افـزار  CRMدر قالـب 
   Account Manager بـه  Case 
مربوطه انتقال داده می شـود که در اسـرع 
وقت با توجه به شاخص سرعت رسیدگی به درخواست 
مشـتری، از زمـان دریافت درخواسـت تا زمـان پایان اجرای 

درخواست، به بهترین نحو صورت پذیرد. 
  Accounts، Contacts، opportunity،شـاملg:فـروشgمـاژول
  activity،taskاست. ماژول بازاریابی (lead)، ماژول فنی (case، task)، ماژول 
خدمـات پـس از فروش (case)، داشـبوردهای مدیریتی )داشـبوردها و گزارشـات 

مدیریتی(.
�  ISO9001gعنوانgباgدیگرISO gیکgازgارتباطgآلیاسیسgشرکت

برخوردارgاست.gدرخصوصgاینISO gتوضیحgدهید.
از دیگـر اسـتانداردهای شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط، سیسـتم مدیریـت کیفیـت 
اسـت کـه آخریـن ورژن آن کـه بعـد از سـال 2008 تغییـر یافـت، یعنی ورژن سـال 
2015 را داراسـت و از شـرکت  IMQ)شـرکت مرزبـان کیفیـت ( اخـذ شـده اسـت.
 ISO 9001:2015  در بخـش طرح ریـزی بـه موضوعات جدیـدی پرداخته که نیاز 
سـازمان ها بود. شـرکت آلیاسـیس نیز از این قاعده مستثنی نبود و اقدامات خاصی در 

ارتباط با طرح ریزی مدیریت دانش، تغییر و ریسک انجام داد.
مدیریتgدانشg(Knowledge Management): با طرح ریزی مناسـبی 
کـه صـورت گرفـت، عاوه بر دانش آشـکار یا صریـح که در قالب روش هـای اجرایی و 
دستورالعمل ها و... مستندسازی شده اند، دانش پنهان یا ضمنی که در ذهن کارکنان 

گفت وگو

دیگر موارد مورد تأکید است که پیگیری شکایت از مرحله دریافت تا جلب 
رضایت مشتری باید قابل پیگیری باشد. سپس ارزیابی اولیه ای 

از شـکایت توسط کارشـناس بازاریابی صورت می گیرد و 
شـکایت از بابت شدت پیچیدگی، اثرگذاری، ضرورت 

و امـکان اقـدام فوری مورد بررسـی اولیه قرار 
می گیرد. بررسی شکایت مربوط به واحد 

به کارکنان درگیر در حل شکایت مشتری 
اطاع رسـانی می شـود و در نهایـت در صـورت 

رضایت شاکی، شکایت مختومه می شود وگرنه مفتوح 

gگیریgاندازهgggISO10004  

MSProject، Outlook  از قبیل  MSProject، Outlook  از قبیل  MSProject، Outlook Microsoft 

�gکاربردgدرخصوص
customize  ماژول هـای

مربوطه انتقال داده می شـود که در اسـرع 
وقت با توجه به شاخص سرعت رسیدگی به درخواست 
مشـتری، از زمـان دریافت درخواسـت تا زمـان پایان اجرای 

درخواست، به بهترین نحو صورت پذیرد. 
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گفت وگو

بود را با توجه به روش های مختلف مستند و قابل دسترس قرار داد.
مدیریتgریسـکgوgفرصتg(Risk Management): طرح ریزی ریسـک و 
فرصت برای تمامی فرآیندها براسـاس شناسـنامه فرآیندها مطابق منطق الک پشتی 
(Turtle  Diagram) صورت گرفت به طوری که هرگونه احتمال زیان یا شکست در 
ورودی ها و خروجی های فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و مطابق دستورالعمل خاص 

تدوین شده برای این موضوع، عدد ریسک (RISK) محاسبه شد.
بعد از محاسبه عدد ریسک، ریسک هایی که عدد باالیی داشتند و تأثیر آنها مستقیماً 
بر مشـتری بود، به عنوان  High Risk معرفی و به عنوان اولویت اول به آنها پرداخته 
شـد تا با انجام اقدام خاصی، ریسـک مربوطه کاهش یابد. الزم به ذکر اسـت عاوه بر 
شناسـایی ریسـک های فرآیند، فرصت های آن نیز شناسـایی و طی اقدامات از پیش 

تعیین شده، به آن ها پرداخته شد.
مدیریـتgتغییـر(Change Management) : تمامـی تغییـرات بـر روی 
مستندات سازمان و محصوالت باید مطابق مکانیزم خاصی صورت پذیرد و همه جانبه 

به تغییرات نگاه شود تا تأثیرات بعدی مدنظر قرار گیرد.
تجزیهgوgتحلیلgداده �

یکی دیگر از وظایف واحد سیستم تولی گری تجزیه و تحلیل داده هر سازمان است. مبنای 
ارزیابی عملکرد واحدها، تجزیه و تحلیل داده است. تمامی واحدها براساس شاخص های 
کلیـدی فرآیندی تعریف شـده (Key Performance Indicator)(KPI) اقدام 
به تهیه گزارش های ماهیانه می کنند. KPI های هر واحد نشانگر وضعیت حرکتی آن 

واحـد اسـت که عاوه بر تهیه آمـار ماهیانه که هر 
واحدی وظیفه تهیه و ارسـال آن به واحد سیستم 
را دارد ، شـرکت آلیاسـیس پیشـرفت شـگرفی 
در تحلیـل داده هـا داشـته اسـت بـه نحـوی که با 
Fishbone dia-5   وW2Hابزارهایـی از قبیـل 

 gram  )نمودار استخوان ماهی( اقدام به تحلیل 
آمارهـای خود می کند که بر اسـاس هدف گذاری 
صورت گرفته، در صورت مناسب نبودن وضعیت، 
شـروع به طرح اقدامات مقتضی بابت رفع نواقص 

کند. این اقدامات در قالب صورتجلسه با تعیین نفر و زمان مشخص صورت می گیرد.
ارزیابیgعملکردgپرسنل �

همانطور که اشاره شد، یکی از ورودی های ارزیابی عملکرد پرسنل همان شاخص های 
واحد اسـت که به صورت ماهیانه محاسـبه می شـود ولی عوامل دیگری نیز در فرمول 
ارزیابـی عملکـرد دخیل هسـتند که در این زمینه می توان به نمره مدیر یا سرپرسـت 
بـه کارکنان اشـاره کـرد به نحوی که کاراکترهای وقت شناسـی، تحویل بموقع، رفتار 
سازمانی و... برای هریک ازکارکنان امتیازدهی و سهم آنها از پاداش محاسبه می شود 
که این موضوع مکانیزم خوبی جهت ایجاد انگیزه در پرسنل است. امتیاز اقدام اصاحی 
واحـد نیـز در ارزیابـی عملکـرد واحد درگیر اسـت کـه در بخش اقـدام اصاحی به آن 

پرداخته می شود.
ممیزیgداخلیgوgخارجی �

همچنین واحد سیستم براساس برنامه ریزی سالیانه تأییدشده اقدام به ممیزی داخلی 
می کند. سـرممیز نماینده مدیریت شـرکت اسـت و با همکاری واحد سیستم ممیزی 
واحدها انجام می شود. روش های اجرایی واحدها مطابق چک لیست ، ممیزی می شوند 
و در صورت مشاهده مغایرت با واقعیت، مغایرت major  شده و اقدام اصاحی برای آن 

صادر می شود تا ایرادات رفع و آماده سازی ممیزی خارجی صورت گیرد.
اقدامgاصالحی/پیشگیرانه/بهبود �

یکی دیگر از وظایف واحد سیستم تولی گری موضوع اقدام اصاحی در سازمان است. 
مکانیزم تعریف شـده جهت شناسـایی و هدف علل بالفعل و بالقوه، جلوگیری از بروز 

عدم انطباق ها و بهبود مستمر است. اقدام اصاحی شامل سه بخش صدور، ریشه یابی 
و اثربخشی است. در بخش صدور، صادرکننده، توضیح مشکل را قید و به واحد سیستم 
ارائه می کند. واحد سیسـتم برحسـب موضوعیت اقدام صادرشده، بررسی های الزم را 
انجام می دهد و در صورت وارد بودن ایراد، اقدام اصاحی مربوطه را جهت ریشـه یابی 
 plan.Do.check.Act به واحد ذیربط تحویل می دهد تا بر اسـاس منطق دمینگ
 (PDCA) ریشـه یابی و زمان کنترل اعام شـود. واحد سیسـتم بعد از رسیدن به زمان 
کنترل ، با دیدگاه کارایی و اثربخشی اقدامات انجام شده را بررسی و در صورت رفع ایراد 
به صورت ریشـه ای که دیگر اتفاق نیفتد، اقدام مربوطه را اثربخش و مختومه می کند 
و در غیر این صورت کنترل دوم به زمان دیگری موکول می شود. تعریف اقدام فقط به 

صورت اصاحی نیست بلکه می تواند پیشگیرانه و جهت بهبود نیز باشد.
بازنگریgمدیریت �

شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط، سـالی دو بار اقدام به برگزاری جلسـه بازنگـری مدیریت 
می کند. در این جلسـه تمامی مدیران و سرپرسـتان واحدها حضور داشـته و در ابتدا 
مدیرعامـل و قائم مقـام شـرکت صحبت کوتاهی از شـش ماه سپری شـده می کنند و 
نکاتی را متذکر می شوند. سپس صورتجلسه بازنگری مدیریت قبلی پیگیری و بعد از 
آن مطابق برنامه از پیش تعیین شده، متولیان واحدها گزارشی ارائه می کنند که فایل 
مربوطه شـامل دو بخش اسـت ، بخش اول شـامل اسـایدهایی چون وضعیت منابع، 
موفقیت های کسب شده، مشکات و موانع و نقاط قوت و ضعف واحد و... است که این 
جلسه محل بسیار مناسبی برای طرح آن با مدیر ارشد و تصمیم گیری در این خصوص 
است. بخش دوم فایل بازنگری مدیریت مربوط به 
شاخص های (KPI) واحدهاست. آمار شش ماهه 
واحدهـا بـا توجه به حدپذیـرش و خط هدفی که 
بـرای آنها درنظر گرفته شـده، تحلیـل و اقدامات 
برخی از آنها اظهار می شود و نکات اضافی تر توسط 
حضار در جلسـه بیان می شـود و در جهت بهبود 
کیفیت، در قالب صورتجلسه ثبت می شود. از دیگر 
کاربردهای این جلسـه، جهت گیری استراتژیک 
حرکـت سـازمان در صـورت نیاز تغییـر اهداف از 
پیش تعیین شـده اسـت که هدف نهایی آن باقی ماندن با قدرت هر چه بیشـتر در بازار 

و افزایش سهم بازار است.
کنترلgمستنداتgسازمان �

از دیگر وظایف واحد سیسـتم کنترل مسـتندات سـازمانی اسـت. انجام این وظیفه به 
شـکلی صورت می گیرد که مطابق روش از پیش تعیین شـده منابع، مدارک و سـوابق 
تقسیم بندی شـده بایـد کنتـرل و نظارت شـود. تمامـی فایل ها و مسـتندات کاغذی 
باید توسـط واحدها اجرا شـده و متولیان مسـتندات واحد پاسـخگوی ممیزی کنترل 
مسـتندات واحد خود باشـند. این کار با هدف دسترسـی سـریع به مسـتندات و نظم 
بخشـیدن مسـتندات واحدها صورت می گیرد. ممیزی و کنترل مسـتندات از طریق 
چک لیست و مطابق برنامه سالیانه از پیش تعیین شده در سازمان توسط واحد سیستم 

صورت می گیرد.
gپیگیریgصورتجلساتgسازمان �

در نهایت تمامی صورتجلسـات خروجی از برگزاری جلسـات، توسـط واحد سیسـتم 
پیگیری می شود تا مطابق زمان تعریف شده با کیفیت موردنظر انجام شود و در صورت 
انجام نشدن، به فرد مسئول زمان مجدد برای اجرای بند صورتجلسه داده می شود. ایجاد 
مکانیزم کنترلی برای صورتجلسات، هم باعث اجرای بموقع وظایف محوله می شود و هم 
موجب تقویت جلسات و کمیته های سازمان می شود؛ کمیته هایی با محوریت فروش 
مثـل فنـی فروش، تأمین فروش، بازاریابی فروش، مالی فـروش و... که به خوبی ارتباط 

بین واحدی صورت می گیرد و اثر مثبتی برای روابط بین واحدها دارد. 
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کارشناسـان به تازگی فهرسـتی از بهترین محصوالت و گجت های هوشـمند که در 
نمایشگاه ایفا 2019 برلین معرفی شده اند را منتشر کرده اند.

نمایشگاه علم و فناوری ایفا 2019 که از ششم تا یازدهم سپتامبر سال جاری در برلین 
پایتخت آلمان برگزار شد، میزبان رونمایی و معرفی محصوالت مربوط به تکنولوژی 
و گجت هـای هوشـمند جدیـدی بـود که از سـوی شـرکت های بـزرگ تولیدکننده 

محصوالت فناوری توسعه یافته است.
براسـاس گزارشـی که در وب سـایت pcmag آمده است، کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری با بررسـی محصوالت مختلف، به معرفی بهترین محصوالت و 
گجت های هوشـمندی که در نمایشـگاه ایفا 2019 برلین معرفی و رونمایی شـده، 

Q۹۰۰۸K :پرداخته اند که در زیر به آنها اشاره شده است
بهترینgتلویزیون

بهتریـن تلویزیونـی که در جریان برگزاری نمایشـگاه علم و فناوری ایفا 2019 برلین 
معرفی شده، تلویزیون 55 اینچی  Q900 8K است.

بهترینgاسپیکرgهوشمند
عنوان بهترین اسـپیکر هوشـمندی که در جریان برگزاری این نمایشـگاه معرفی شد، 
سونوس Move   است که نخستین گجت سیار مجهز به باتری، بلوتوث توسعه داده شده 

توسط این شرکت به شمار می رود و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.
بهترینgساعتgهوشمند

 Garmin Venu عنوان بهترین ساعت هوشمندی که در ایفا 2019 رونمایی شد، به
اختصاص یافته است.

بهترینgگوشیgهوشمند
براسـاس بررسـی های صورت گرفته از سـوی کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه 
  G8Xفنـاوری، عنـوان بهترین گوشـی هوشـمند معرفی شـده در این نمایشـگاه به

ThinQ  اختصاص یافته است.
بهترینgمانیتور

 ProArt عنوان بهترین مانیتور رونمایی و معرفی شده در نمایشگاه ایفا 2019 نیز به
 PA32UCG تعلق گرفت.

بهترینgگجتgخانگیgهوشمند
بسـیاری از کارشناسـان بر این باورند که Smart Display 7 بهترین گجت خانگی 

هوشمند محسوب می شود.
بهترینgردیابgسالمتیgوgتناسبgاندام

عنوان بهترین گجت هوشمند ردیاب سامتی و تناسب اندام نیز که در این نمایشگاه 
معرفی شد،  VivoWatch SPبود.

بهترینgحافظهgهاردgخارجی
کارشناسـان بر این باورند که بهترین حافظه هارد خارجی در نمایشـگاه ایفا 2019، 
 WD Black P50 Game Drive SSDبود که توانست توجه بسیاری از کاربران و 

عاقمندان را به خود جلب کند.
بهترینgرایانهgگیمینگ

بسـیاری از شـرکت های تولیدکننده رایانه های گیمینگ و مخصوص بازی، هر ساله 
بـه منظور جلب نظر کاربـران و عاقمندان به بازی های رایانه ای محصوالت جدیدی 
را در نمایشگاه های مختلف معرفی می کنند که به عقیده کارشناسان، عنوان بهترین 
رایانه گیمینگ بهRazer Blade Stealth (GTX 1650)  اختصاص یافته است.

بهترینgلپgتاپ
 ProArt بهتریـن رایانـه همـراه شـخصی یا لپ تـاپ معرفی شـده در ایفا 2019 نیـز

 StudioBook Oneاعام شده است.
بهترینgتبلت

 Yoga Smart Tab عنـوان بهتریـن تبلـت معرفی شـده در این نمایشـگاه نیـز بـه
اختصاص پیدا کرده است.

در تازه تریـن تحقیقـات و بررسـی های کارشناسـان در موسسـه تحقیقاتـی 
 Pew research centre  با آماری عجیب مواجه می شویم. موسسه تحقیقاتی 
 Pew research centre  با تمرکز بر جامعه آماری آمریکا، نشان دادکه با ظهور 
شبکه های اجتماعی در سال 2005 میادی، فقط 5 درصد از بزرگساالن، آن هم از 
یکی از پلتفرم های شبکه های اجتماعی استفاده می کردند. این در حالی است  که در 
 سال 2011 میادی این آمار به بیش از نیمی از آمریکا یی ها تسری پیدا کرده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده امروزه 72 درصد مردم به نوعی مخاطب شبکه های 
اجتماعـی هسـتند. حـال در میـان ایـن 72درصد، بزگسـاالن جـوان بزرگترین 
سـازندگان و اسـتفاده کنندگان این پلتفرم ها هسـتند، البته طی سال های اخیر، 
آمارها نشـان می دهد سـالمندان نیز عاقه بیشـتری در اسـتفاده از شـبکه های 

اجتماعی نشان می دهند.  
در واقـع ایـن آمار ها نشـان دهنده  شـروع و چه بسـا تثبیت حکم رانی شـبکه های 

اجتماعی و پلتفرم های مربوطه بر نسـل های عصر حاضر و در هر نقطه از جغرافیا 
اسـت که اگر کشـورهای در حال توسـعه بر روی این اپلیکیشن ها تمرکز بیشتری 

داشته باشند، می توانند از ظرفیت های اسمی این بخش بهره برداری کنند.  

بهترینgهایgروزgدنیایgتکنولوژی

مردمgآمریکاgدرgسالgهایgاخیرgچقدرgازgشبکهgهایgاجتماعیgاستفادهgمیgکنند؟

فناوری پالس
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به نظر می رسد که ال جی نیز قصد دارد همچون سامسونگ به توسعه و عرضه یک 
مدل گوشی هوشمند مبتنی بر پلت فرم باک چین بپردازد.

در چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، 
مونرو و ریپل از محبوبیت و اسـتقبال بی نظیری برخوردار شـده اند. از طرف دیگر 
 2019 CES یکی از محصوالتی که در جریان برگزاری نمایشـگاه علم و فناوری
در الس وگاس توجه بسیاری از کاربران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری را به 
خود جلب کرد، یک گوشـی هوشـمند اندرویدی مجهز به تکنولوژی باک چین 
بود که می توانسـت مکالمات صوتی، ارسـال و دریافت پیامک های ردوبدل شـده 

میان کاربران را بر روی گوشی های موبایل رمزنگاری کند.
باک چیـن یکـی از فناوری هـای نوینی اسـت که ایـن روزها با اسـتقبال کاربران 
مواجه شده و در صنایع و حوزه های مختلف کاربردهای فراوان و متعددی داشته 
و توسـط شـرکت های مختلف نیز مورد اسـتفاده و بهره برداری قرار گرفته اسـت. 
براسـاس گزارش وب سـایت Coin Desk، پس از اعام برنامه سامسـونگ برای 
معرفی و توسـعه یک مدل گوشـی هوشمند مبتنی بر پلت فرم باک چین، حاال به 
نظر می رسد ال جی به عنوان یکی از بزرگ ترین رقبای قدرتمند این شرکت کره ای 

نیز قصد دارد چنین کاری انجام دهد و به منظور جلب نظر و توجه خیل عظیمی 
از کاربـران و عاقمنـدان به اسـتفاده از پلت فرم باک چین برای کارهای مختلفی 
همچون استخراج و خرید و فروش رمزارزهای دیجیتال و همچنین افزایش سهم 
خـود در بازارهـای جهانـی، یک گوشـی هوشـمند مبتنی بر پلت فـرم باک چین 

توسعه داده و عرضه کند.

تعـداد دسـتگاه های مبتنـی بر اینترنت اشـیاء تا سـال 2020 از مـرز 5.8 میلیارد 
دسـتگاه عبور خواهد کرد. آمارها حاکی اسـت که بازارهای جهانی اینترنت اشیاء 
)IoT( در سـال های اخیر به شـدت مورد استقبال بخش های مختلف جوامع قرار 

گرفته و رشد آن تا سال آینده از برآورد کارشناسان نیز فراتر خواهد رفت.
بر اسـاس گزارش های منتشرشـده در وب سـایت itproportal، کارشناسان و 
تحلیلگـران فعـال در مؤسسـه تحقیقاتی گارتنر به تازگی بـرآورد و اعام کرده اند 
که تعداد دسـتگاه های متصل به اینترنت اشـیاء و هوشمند با رشد 21.5 درصدی 
در سـال، تـا سـال 2020 از مـرز 5.8 میلیـارد دسـتگاه در جهان نیز گـذر خواهد 
کرد. پیش تر کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی و مشاوره ای بوستون آمریکا 
دریافته بودند که اینترنت اشیاء در برخی از بخش های جوامع همچون حمل ونقل 
عمومی، صنعت، تجارت و فروش، رشـد بسـیار بیشـتر و قابل توجه تری را تجربه 
خواهد کرد. در این گزارش همچنین ذکر شـده که بیشـتر دستگاه های هوشمند 

متصل به اینترنت اشـیاء )1.17 میلیارد دسـتگاه در سـال جاری و 1.37 میلیارد 
دستگاه نیز در سال آینده( شامل دوربین های امنیتی و سایر دستگاه های مشابه 

می شود.
اینترنت اشـیاء و شـهر هوشـمند عباراتی هسـتند که این روزها در فضای مجازی 
زیاد به گوش کاربران می خورد. باید گفت که اینترنت اشـیاء به کاربران سـاکن در 
شهرهای هوشمند این امکان را می دهد که با استفاده از دستگاه های الکترونیکی 
و هوشـمند خود، به کارها و فعالیت های روزمره بپردازند و این امر در زمینه هایی 
همچون انرژی، حمل ونقل، صنعت، بهداشـت و درمان، ساخت وسـاز، خانه و شهر 
هوشـمند نقش پررنگ و بسـزایی ایفا خواهد کرد. این سیستم جدید کنترل از راه 
دور و کنترل هوشـمند اشـیاء و دسـتگاه ها، امروزه در کشـورهای توسعه یافته ای 
چـون کـره جنوبی در سیسـتم های اداری و همچنین وسـایل منزل بسـیار مورد 

استفاده قرار می گیرد.

صدایgپایgگوشیgمبتنیgبرgبالکgچینgمیgآید

چندgدستگاهgدرgجهانgاینترنتgاشیاءgوصلgهستند؟

فناوری پالس 
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هوشgمصنوعی،gنیرویgانسانیgراgتهدیدgمیgکند

gمصنوعیgهوشgباgزمینgرصد

ایان ماسک به تازگی برآورد و اعام کرده که توسعه هوش مصنوعی در سال های 
آتـی می توانـد بسـیاری از مشـاغل و نیروهای انسـانی را نابود کند. ایان ماسـک، 
مؤسـس و مدیرعامل شـرکت تسـا که در سـال های اخیر در عرصه تولید و توسعه 
خودروهای خودران، برقی و همچنین سایر دستاوردهای مبتنی بر فناوری هوش 
مصنوعی   (Artificial Intelligence)فعالیت های وسیع و گسترده ای داشته، 
به تازگی برآورد و اعام کرده که توسعه هوش مصنوعی قادر خواهد بود در سال های 
آینده مشـاغل متعددی را از بین ببرد. با توجه به گسـترش روزافزون فناوری های 
نوینـی همچـون هـوش مصنوعـی (Artificial Intelligence) و یادگیـری 
ماشـینی (Machine Learning) در صنایـع و حوزه های مختلف تکنولوژی، 
بسـیاری از شـرکت های فعال در عرصه های گوناگون معتقدند که این فناوری  به 
صورت کامل فعالیت هایشان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به گونه ای که دیگر نیازی 
به وجود نیروهای انسانی در شرکت  نخواهد بود و کارگران، کارمندان و متخصصان 

نیز همگی با ربات و رایانه های مجهز به هوش مصنوعی جایگزین خواهند شد. البته 
این در حالی است که بسیاری دیگر از کارشناسان فعال در حوزه فناوری خاطرنشان 
کـرده بودنـد کـه هوش مصنوعی هرگز تهدیدی برای نیروهای انسـانی شـاغل در 
شرکت ها و حوزه های مختلف نخواهد بود و تنها به افراد کمک می کند تا به صورت 
هوشمندانه تر، سریع تر و بهینه تری کار و فعالیت های موردنظر خود را انجام دهند.

بر اسـاس گزارش فاکس نیوز، حاال خبری که از سـوی ایان ماسـک، مؤسـس و 
مدیرعامل شرکت تساموتورز آمریکا منتشر شده، بسیاری از منتقدان فناوری های 
نوین چون یادگیری ماشـینی و هوش مصنوعی را به تکاپو واداشـته و جنجال های 

بسیاری را در فضای مجازی ایجاد کرده است.
 وی در جایی دیگر از سـخنان و اظهارات اخیر خود، همچنین عنوان کرده اسـت: 
هوش مصنوعی تا جایی پیشـرفت و تکامل پیدا خواهد کرد که در صورت ضعف و 

سوءاستفاده در نهادهای مسئول، از کنترل انسان نیز خارج خواهد شد.

سازمان فضایی اروپا از آمادگی ارسال اولین ماهواره رصد زمین با هوش مصنوعی 
در چند ماه آینده خبر داد.

ایـن ماهـواره رصد زمینی مجهز به پردازنده ای اسـت کـه  از هوش مصنوعی بهره 
می گیرد. این ماهواره برای تصمیم گیری درباره این که کدام تصاویر و داده ها را به 

زمین ارسال کند، از هوش مصنوعی استفاده می کند.
ایـن سیسـتم کـه  ɸ-Satیا PhiSat نام دارد، بـر روی یکی از دو  ماهواره مکعبی 
)کیـوب سـت( مأموریـت FSSCat نصـب می شـود. ایـن ماهواره بـرای انتخاب 
تصاویری که باید برای تجزیه و تحلیل های بیشتر به زمین ارسال شوند، استفاده 

خواهد شد.
مأموریـت  FSSCatمأموریتـی بـرای رصـد بهتر زمیـن و فراهم کـردن داده ها و 

اطاعات برای درک دقیق تر تغییرات آب و هوایی است.
FSSCat متشکل از دو ماهواره به اندازه جعبه کفش است که مجهز به ابزارهای 

نوری دوگانه مایکروویو و فراطیفی و همچنین آزمایشـات فناوری ارتباطات بین 
ماهواره ای هستند. این ماهواره ها به گونه ای طراحی شده اند که اطاعات مربوط 

به میزان یخ و رطوبت خاک را در زمین ارائه می دهند.
 FSSCat طبـق گفته آژانس فضایی اروپا، یکـی از ماهواره های مکعبی مأموریت
مجهز به یک دوربین فراطیفی اسـت. از آنجا که این مأموریت تصاویر بسـیاری را 
ثبت می کند، تراشه هوش مصنوعی PhiSat آنها را مرتب کرده و تنها نمونه  هایی 

را به زمین ارسال خواهد کرد که معیارهای مناسب را برآورده می کنند.
سـازمان فضایی اروپا امیدوار اسـت بتواند سـامانه ای بر پایه هوش مصنوعی ایجاد 
کند که تصاویر همه ماهواره های در اختیار این سـازمان و دیگر شـرکت های ملی 
و تجاری اروپایی را در بسـتری یکپارچه گردآوری کند. البته انجام چنین طرحی 
به دلیل تفاوت در قالب )فرمت( داده ها و حسـگرها و کالیبراسـیون آن ها چالشـی 

خواهد بود.
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محققـان و پژوهشـگران فعال در حوزه امنیت سـایبری اعـام کرده اند که هکرها 
بدافـزار خطرناکـی را تحت پوشـش یک اپلیکیشـن موزیک موجود در فروشـگاه 
گوگل پلی استور منتشر کرده اند تا بتوانند به اطاعات کاربران آن نفوذ و دسترسی 

پیدا کنند.
بـه تازگـی گزارش های منتشر شـده نشـان می دهـد کـه بدافزارهـا، باج افزارها و 
ویروس های رایانه ای که در سـال های اخیر سیسـتم های قربانیان زیادی را از بین 
برده و موجب خرابی و از کار افتادن آنها شـده اند، در قالب یک اپلیکیشـن موزیک 
موجود در فروشـگاه آناین و اینترنتی گوگل پلی اسـتور توانسـته اند اطاعات و 
داده های خیل عظیمی از کاربران را به سرقت برده و به حریم خصوصی آنها نفوذ 

و دسترسی پیدا کنند.
با توجه به آنکه این روزها اخبار زیادی مبنی بر آسـیب پذیری های امنیتی و نفوذ 
بدافزارهـای خطرنـاک بـه رایانه کاربران و شـرکت های تجاری در جهان منتشـر 
شـده، پژوهشـگران بسـیاری درصدد کشـف هرگونـه بدافزار در نرم افـزار، برنامه 
و اپلیکیشـن های مختلـف هسـتند تـا کاربران را از آسـیب های احتمالی حمات 

سایبری و بدافزاری مصون بدارند.
طبـق گـزارش وب سـایت  latest hacking news، ایـن بدافـزار جدیـد کـه 
AhMyth نام دارد، یک جاسـوس افزار منبع باز محسـوب می شود که توسط تیم 
کارشناسـان و محققان شـرکت امنیتی ESET کشـف شده است و تحت پوشش 
اپلیکیشـنی به نام  RB Music که مجموعه ای از موسـیقی های محلی و سـنتی 
بلوچ را در خود جای داده، موفق شده حجم باالیی از اطاعات کاربران این برنامه 
را به سرقت ببرد و با نفوذ به حریم شخصی و خصوصی آنها، به داده های موردنظر 

هکرها دسترسی پیدا کند.
این محققان بر این باورند که بدافزار مذکور از دسامبر 2017 تاکنون میزبان این 
بدافـزار و باج افـزار خطرنـاک و پنهـان بوده و به هکرها و مجرمان سـایبری امکان 

دسترسی و نفوذ به اطاعات شخصی آنها را می داده است.
از آنجا که اندروید یک سیسـتم عامل متن باز اسـت، به هکرها و مجرمان سـایبری 
اجـازه می دهـد تـا بـه صـورت پیش فرض بـر روی هر اپلیکیشـنی کـه بخواهند، 
بدافزارهـای پنهـان نصـب کنند که وضعیت این اپلیکیشـن ها نیـز معموالً تحت 
بررسی نیز قرار نخواهد گرفت، بنابراین ممکن است کاربران هرگز متوجه خطری 

که آنها را تهدید می کند، نشوند.
ایـن کارشناسـان و محققـان بـا انتشـار ایـن خبـر سـعی دارند تا گوگل، شـرکت 
توسـعه دهنده فروشگاه پلی اسـتور، هرچه سریع تر اپلیکیشن مذکور را از پلتفرم 
این فروشگاه حذف کند تا جلوی انتشار بیشتر این بدافزار را بگیرد و تعداد کاربران 

کمتری گرفتار این بدافزار خطرناک و جدید شوند. 

بدافزاریgکهgدرgاپلیکیشنgموزیکgپنهانgشدهgاست

پردازندهggAMD 14ggرکوردgجهانیgراgشکست
پردازنده های  Epyc Romeشـرکت AMD  توانسـته رکورد سـطح عملکرد در 
بارهای کاری مختلف ویژه  مرکز داده را در نسـخه 7 و 8 سیسـتم عامل لینوکس 

سازمانی Red Hat یا به اختصار RHEL به خود اختصاص دهد.
 تیم مهندسی Red Hat با استفاده از نمونه اولیه  سخت افزارهای شرکای تجاری 
خود و در بستر نسخه هایی از سیستم عامل RHEL پشتیبانی شده، تغییرات مورد 
نیـاز بـرای آزمایش پردازنده هـای اپیک AMD را اعمال کردند. تیم های تحقیق و 
توسـعه  شـرکت به مدت بیش از یک سـال با AMD همکاری کرده و پردازنده های 

جدید این شرکت با نام Epyc را آزمایش و اعتبارسنجی کردند.
تیم های یادشده انواع مختلفی از بنچمارک ها شامل SQL Server  با کد آزمایش 
TPC-H، سـنجش بازدهـی نرم افزار های مبتنی بـر کدهای Java با کد آزمایش 
SPECjbb2015، سـنجش قابلیت هـای پردازنـده به  عنـوان دروازه اینترنـت 
اشـیا(IoT gateways) با کد TPCx-IOT، در بارهای کاری پر ازدحام پایگاه 
داده با کد TPCx-V و هنگام اسـتفاده در سیسـتم های بزرگ داده با کد آزمایشی 

TPCx-HS می شد. 
نرم افزار این شـرکت توانایی خود را در کار با قطعات سـخت افزاری با هسـته های 
پردازشـی زیـاد، همچـون پردازنـده جدید از سـری Epyc شـرکت AMD اثبات 
کرده اسـت. Red Hat همچنین خاطرنشـان کرده  که شـرکا و مشـتریان پس از 
  RHEL مشـاهده قابلیت های سیسـتم عامل های این شرکت، شروع به استفاده از

7 و 8 در بنچمارک هایـی بـا بـار کاری شـدید کرده انـد کـه باعث خواهد شـد هم 
سیستم عامل RHEL و هم پردازنده های AMD، محدودیت های مقیاس پذیری 

کمتری داشته باشند.
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کارشناسان و تحلیلگران فعال در مؤسسه تحقیقاتی 
استاتیسـتا بـه تازگـی تعـداد کاربـران شـبکه های 
اجتماعـی را در برخـی از کشـورها تـا سـال 2023 
پیش بینـی کرده اند. کارشناسـان و تحلیلگران فعال 
در موسسـه تحقیقاتـی استاتیسـتا بـرآورد و اعـام 
کرده انـد که تعـداد کاربران شـبکه های اجتماعی در 
برخـی از کشـورهای منتخـب جهـان در سـال های 
2018 و 2023 شـاهد یک روند رو به رشـد و افزایش 
نسـبی بوده که این میزان در برخی از کشـورها نظیر 
چیـن، هند و ایـاالت متحده آمریـکا قابل ماحظه تر 

بوده است.
اطاعـات زیر به مقایسـه و پیش بینـی تعداد کاربران 
شـبکه های اجتماعی در برخی از کشورهای منتخب 

در جهان در سال های 2018 و 2023 می پردازد:
چیـن در سـال 2018، 673.5 میلیـون کاربـر در 
شـبکه های اجتماعـی مختلـف داشـته در حالـی که 
کارشناسان و تحلیلگران فعال در مؤسسه تحقیقاتی 
و آماری استاتیستا، پیش بینی کرده اند که این رقم در 
سال 2023 به عدد 800 میلیون کاربر خواهد رسید. 
تعداد کاربران شـبکه های اجتماعی در هند در سـال 
گذشته میادی 326.1 میلیون کاربر بوده که برآورد 
می شود تا سال 2023 به 447.9 میلیون کاربر برسد. 

ایـاالت متحده آمریـکا در این میـان، میزبان 243.6 
میلیون کاربر در سـال 2018 بوده که به نظر می رسد 
تـا سـال 2023 این رقم بـا رشـد و افزایش اندک، به 
257.4 میلیـون کاربـر برسـد. در برزیـل نیـز تعـداد 
کاربران شـبکه های اجتماعی با تجربه روند افزایشـی 
اندکـی، از 95.2 میلیـون بـه 114.5 میلیـون کاربـر 

می رسد.
بـا نـگاه مختصری به آمار منتشرشـده در وب سـایت 

statista، می تـوان دریافـت کـه میـزان رشـد و 
افزایش تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در برخی 
از کشـورهای پرجمعیـت نظیـر چین، هنـد و ایاالت 
متحده آمریکا بسیار بیشتر گزارش و پیش بینی شده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت در برخی دیگر کشـورها 
نظیـر انگلسـتان، آلمان، فرانسـه و کـره جنوبی روند 
صعـودی و رو بـه رشـد چنـدان و قابل توجهـی را در 
میان سال های 2018 تا 2023 تجربه نخواهند کرد.

g۲0۲۳gسالgدرgاجتماعیgهایgشبکهgکاربرانgتعدادgبینیgپیش

محتوای برخی از ویدیوهای یوتیوب موجب شده لحظاتی بعد از انتشار، از پلتفرم 
این شبکه اجتماعی حذف شوند.

یوتیوب به عنوان بزرگ ترین و نخستین پلت فرم پخش آناین محتوای ویدیویی 
در جهان، در سال های اخیر به شدت از سوی کشورهای متعددی از جمله ایاالت 
متحده آمریکا تحت فشارهای سیاسی و غیرسیاسی قرار گرفته است تا پلت فرم 
آن از فعالیت ها و ویدیوهای نادرست، غیراخاقی و نامناسب پاکسازی شود و به 
کاربرانی که به ارسـال و اشـتراک گذاری ویدیوهای دارای محتوای ممنوعه اقدام 

می کردند، اجازه ادامه فعالیت ندهد.
 Digital Information بر اساس آمار و گزارش های منتشرشده در وب سایت
World، بـه نظـر می رسـد حجم بسـیار باالیـی از ویدیوهای آپلود و به اشـتراک 
گذاشته شـده در پلت فرم یوتیوب، بافاصله از سـوی این شـبکه اجتماعی حذف 

شده و از دسترس کاربران و مشترکان یوتیوب خارج می شوند.
طبق آمار و نمودار، این ویدیوهای حذف شده در یوتیوب حاوی محتوای نامناسب 
و غیراخاقی هسـتند که انتشـار و اشـتراک گذاری آنها در فضای مجازی توسـط 
بسـیاری از دولت هـای جهـان از جملـه ایاالت متحده آمریکا ممنوع اعام شـده 
اسـت. از جملـه موارد نامناسـب و ممنوعه که موجب حـذف میلیون ها ویدیو در 
شـبکه اجتماعی یوتیوب شـده اسـت، می توان به محتوای جنسی و غیراخاقی، 
اخبار کذب و نادرست، انزجار عمومی و سوءاستفاده از گروه های مختلف مردم و... 

اشاره کرد. محتوای خشونت آمیز، حرکات و رفتارهای خطرآفرین، سوءاستفاده 
از کـودکان و کـودک آزاری و همچنین تشـویق به انجام فعالیت های تروریسـتی 

اشاره کرد.

طبق آمار نمودار باال، بالغ بر 30.1 درصد از ویدیوهای منتشرشده دارای محتوای 
جنسـی و غیراخاقی، 26.4 درصد محتوی اخبار کذب و نادرسـت، 15.6 درصد 
محتـوی انزجار عمومی و سوءاسـتفاده از گروه هـای مختلف مردم، 13.5 درصد 
دارای محتـوای خشـونت آمیز، 7.6 درصـد محتوی رفتارهـای خطرآفرین، 5.2 
درصـد محتـوی کـودک آزاری و 1.6 درصد نیز محتوی فعالیت های تروریسـتی 

بوده اند.

چهgویدیوهاییgازgیوتیوبgحذفgمیgشوند؟
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 اگرچـه ابزار هایـی مانند گوشی های هوشـمند کـه فنـاوری را در اختیـار ما قرار 
می دهنـد، زندگـی را آسـان تر می کننـد، اما اثـرات منفی آن ها مدتهاسـت که بر 

سامتی ما سایه انداخته اند.
کاربران تلفن های هوشـمند در حال حاضر به طور متوسـط  دو تا چهار سـاعت در 
روز با گوشی خود وقت می گذرانند، در نتیجه 700 تا 1400 ساعت در سال بیش 

از حد به ستون فقرات و گردن فشار وارد می شود.
میلیون هـا نفـر در طـول روز ایـن کار را انجـام می دهنـد و از این امر آگاه نیسـتند 
که اسـتفاده از تلفن همراه می تواند برای کمر مضر باشـد. اسـتفاده از تلفن همراه 
می تواند وزن سر شما را دو یا سه برابر کند و به مهره های گردنتان آسیب وارد کند.
استفاده طوالنی مدت از وسایلی مانند موبایل، باعث می شود که برای دیدن صفحه 
نمایـش آن، سـر خـود را مدت هـا پایین نگـه دارید. این وضعیت موجب می شـود 
شـانه های شـما گرد شـود و باقی ماندن در این حالت، سبب ضعف و ایجاد فشار بر 

جسمتان خواهد شد.
شـاید باور آن سـخت باشـد، اما برای هر درجه ای که سـرتان را به جلو خم کنید، 
حدود نیم کیلوگرم فشـار به سـتون فقرات خود اضافه می کنید. روشـی که اکثر 
افراد تلفن های همراه یا تبلت خود را نگه می دارند، می تواند تا 30 کیلوگرم، فشار 

اضافی به ستون فقرات وارد کند.
اگـر از بلندگـوی تلفن و یا هدفون خود اسـتفاده نمی کنید و گوشـی خود را بین 
سر و شانه خود قرار دهید، این عمل هم می تواند باعث آسیب ستون فقرات شود. 

وقتـی دائمـاً گردنتان را در حالت خمش جانبی قرار می دهید، این حالت می تواند 
به عدم تعادل در عضات شـما منجر شـود؛ بنابراین سعی کنید استفاده از تلفن 

همراه خود را محدود کنید.
هنگام پاسخ دادن به تماس ها، از هدفون استفاده کنید. همچنین، هنگام ارسال 
پیامک یا مشاهده رسانه های اجتماعی، گوشی را در حالتی نگه دارید تا گردن شما 
متمایل به جلو نباشـد.  به کار بردن یک تکیه گاه زیر آرنج دسـتتان، به جلوگیری 

از عوارض گردنی کمک می کند.

بالهایgتلفنgهمراهgبرgسرgانسان!

شـرکت چینـی »بایدو« موفق شـد جایـگاه دوم پرفروش ترین برندهای اسـپیکر 
هوشـمند در جهـان را از گـوگل بربایـد. شـرکت چینـی بایـدو بـه عنـوان یکی از 
توسـعه دهندگان و تولیدکننـدگان اسـپیکرهای هوشـمند، در تازه تریـن آمـار و 
گزارش های منتشرشده توسط موسسه تحقیقاتی کانالیز، موفق شده جایگاه دوم 
را از شرکت آمریکایی گوگل در فروش اسپیکرهای هوشمند برباید و بعد از آمازون، 

در رتبه دوم این رده بندی جای گیرد. 
شرکت بایدو، عنوان بزرگ ترین توسعه دهنده موتور جست وجوی اینترنتی را بعد از 
گوگل به خود اختصاص داده و حاال موفق شده میزان فروش اسپیکرهای هوشمند 
خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و گوگل را پشت سر بگذارد. اسپیکرهای 
هوشـمند گجت هایی هسـتند که این روزها از محبوبیت و اسـتقبال بی نظیری از 
سوی کاربران برخوردار شده و بسیاری از عاقمندان به فناوری، در سال های اخیر 
سعی می کنند یک اسپیکر هوشمند در خانه و محل کار تهیه کرده و از خدمات آن 
بهره مند شوند. یکی از بزرگ ترین تفاوت های اسپیکرهای هوشمند با اسپیکرهای 
معمولی، همین نام هوشمند آن است؛ بدان معنا که قادر است با اتصال به اینترنت، 

اغلب کارهایی که یک گوشی هوشمند یا رایانه می کند را انجام دهد.
براسـاس گزارش وب سـایت  engadget، یک اسـپیکر ساده یا معمولی تنها قادر 
است داده و صدای ورودی را با قدرت و کیفیت بیشتری به بلندگوهای تعبیه شده در 
خود فرستاده و فایل های صوتی موردنظر کاربران را با صدای بلندتری پخش کند. 
این اسپیکرها هرگز قادر نیستند به اینترنت متصل شوند و کارهای هوشمندانه ای 
نظیر برقراری تماس با مخاطبان، ارسـال پیام متنی از راه دور و سـایر کارهایی که 
یـک اسـپیکر هوشـمند قادر به انجام آن اسـت، انجـام دهد. از نخسـتین، بهترین 

و بزرگ ترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اسـپیکرهای هوشـمند می توان به 
شـرکت های گوگل، آمازون، اپل و مایکروسـافت اشاره کرد که البته سایر برندهای 
فعـال در حـوزه تکنولوژی نظیر سامسـونگ، شـیائومی و... نیز بـه طراحی، تولید و 
عرضه آن پرداخته و در تاشند سهم بزرگ تری از بازار این گجت های هوشمند را 

از آن خود کنند.
از آنجا که سـال 2017 سـالی مملو از محصوالت جدید و شـگفت انگیز در عرصه 
تکنولوژی و اشـیای هوشـمند بود، یکی از بزرگ ترین رقابت ها نیز میان دو شرکت 
آمازون و گوگل بر سر اسپیکرهای هوشمند بود. اسپیکرهای هوشمند گوگل هوم  
مینی و گوگل هوم ماکس، آمازون اکو با بهره مندی از دستیار صوتی الکسا، هوم پاد 
اپل و کورتانای مایکروسـافت از جمله برترین اسـپیکرهای هوشمندی هستند که 
توانسته اند سهم قابل توجهی از بازار جهان را به خود اختصاص دهند و نظر بسیاری 

از کاربران و عاقمندان به تکنولوژی را به خود جلب کنند.

غولgتکنولوژیgچینیgازgگوگلgجلوgزد

فناوری پالس 
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