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بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه ی شوق پرستو های شاد

خلوت گرم کبوترهای مست...
نرم نرمک می رسد اینک بهار،

خوش به حال روزگار !
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دوباره نو شدن، دوباره تازه شدن و دوباره برخاستن و بار دادن ، نوید 
آفرین است 

غ از آنکه در کجای تاریخ و جغرافیا ایستاده ایم ، بهار سمبل نابی  فار
است برای امیدواری 

آرزو دارم با فرا رسیدن بهار ، امیدتان زنده و تازه شود   و به آنچه الیق آن 
هستید جامه  عمل بپوشید

احسان مهاجر - بهار 99

از پس هر زمستان سردی ، بهاری خواهد آمد ...
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علیرضا عیوضی
وقتـی اسـفند مـاه از راه می رسـد  کـم کم سـر شـاخه های درختان شـروع به غنچه کـردن می کنند 
و انـگار زمیـن دوبـاره متولـد می شـود. بـا آمدن اسـفند، سـرما کم کم رخـت می بندد و بهـار زیبا جا 
پـای زمسـتان سـرد می نهـد. بلـه؛ بهـار. بهـار، فصـل رسـتن سـبزه ها و شـکفتن شـکوفه هاسـت. 
 بهار؛ وقت آشـتی، عشـق و تقسـیم تبسـم اسـت. بهار؛ نوید تغییر اسـت، نوید نو شـدن، تازه شـدن. 
بهار این زبان گویای خداوند، به انسان می آموزد که پس از هر سختی و مشقت قطعاً زیبایی و آسایش 
اسـت. بهار نویدبخش گذار از زمسـتان و شـروع فصلی جدید مملو از شـوق در حرکت به سوی رشد و 

تعالی و پیشرفت تا نیل به اهداف متعالی ایران عزیز است. 
علی رغم تمام سـختی ها و مشـقت ها سـال 98 به پایان رسید. سالی که مردم عزیز کشورمان اتفاقات 
سختی را تجربه کردند. امیدوارم همه ما سال 99 را سالی توام با آرامش و تندرستی پشت سر بگذاریم. 

از این که در یک سال گذشته همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. 
سال نو مبارک

N O W R U Z
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خانواده آلیاسیس همدل و یكسو

امیر  مسلمی
در دنیـای کنونـی که زندگی ها غرق در تکنولوژی اسـت، کمتر کشـوری 
اسـت کـه تجربه ای در زمینه گسـترش فناوری اطالعـات و ارتباطات در 
مناطق مختلف شـهری و روسـتایی نداشـته باشـد. از این رو بسـیاری از 
متخصصـان یـا صاحب نظران مسـائل توسـعه ای در کشـورهای در حال 
پیشـرفت، معتقدنـد اسـتفاده صحیح از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و 
آموزش فنون و روش های نوین می تواند بر بهبود کیفیت زندگی و میزان 
تولیدات گوناگون آن سـرزمین بیافزاید و در بهبود کیفیت زندگی مردم 

یاری رسان باشد. 
در این بین بسـیاری از شـرکت ها در حوزه IT و ICT تالش می کنند تا با 
تشـخیص به موقع نیازهای بازار و آینده صنعت در جهت توسـعه کشـور 
قدمـی بردارنـد. البتـه این شـرط موفقیت نیسـت و عوامـل متعددی در 

موفقیت هر سازمان نقش به سزایی دارد. 
شـرکت های موفق بر اسـاس اسـتراتژی های مدیران ارشـد خود حرکت 
می کنند. اولین رکن پیشرفت هدف گذاری و حرکت در مسیر رسیدن به 
این اهداف اسـت. تعریف سـاده برنامه ریزی اسـتراتژیک تفسیر سه کلمه 
وضعیت فعلی، مسیر فعلی، حرکت و نقطه مطلوب یا همان اهداف است. 
شـرکت هایی که دیدگاه درسـت و واقعی از وضعیت فعلی خود دارند و با 
تمامی ابزارهای علمی موقعیت درسـت خود را می شناسـند و همچنین 
بـه صـورت هیجانی رفتار نمی کنند، رکن اول برنامه ریزی اسـتراتژیک را 
هوشـمندانه برداشـته و در مسیر گام بر می دارند. در شرایط سخت، کمتر 
شرکتی شناخت واقع بینانه ای نسبت به پتانسیل داخلی خود و همچنین 
اتفاقات خارج از شـرکت دارد. معموالً  اسـتنباط های شـخصی مدیران بر 
واقعیت هـای چنـد جانبه غلبـه می کند. هنر ابزارهای شـناخت محیطی 

این است که به شما نگاه چند جانبه و چند هدفه از واقعیت ها می دهد.
گام دوم برنامه ریزی استراتژیک، مشخص کردن نقطه ای است که باید به 
آن رسید، هدف گذاری یکی از وظایف عمده مدیران است. اما چه هدفی؟ 
سـوال مهم این اسـت که نقطه مطلوب شـرکت کجا هسـت. اهداف باید 
SMART باشـند. یعنی باید مشـخص، قابل اندازه گیری، قابل دسـترس 
و در بازه زمانی مشـخص تعریف شـود. مشـخص کردن این اهداف تلفیق 
دانش و تحربه اسـت. شـناخت کسـب و کار شـما رو در این راسـتا کمک 

می کند.
آخرین رکن برنامه ریزی، مشخص کردن مسیر و برنامه های عملیاتی در 
راسـتای حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب اسـت. اکثر برنامه ها 
در فـاز هـدف گـذاری می مانند و در افکار مدیران باقـی می ماند. ترجمان 
این اهداف برای تمام افراد سازمان، برنامه های عملیاتی است. برنامه هایی 
موفق هسـتند که تمامی افراد ذینفع سـازمان در تهیه آن مشـارکت فعال 

داشته باشند. 

یکی از مهمترین فعالیت ها در شـرکت »آلیاسـیس ارتباط« تهیه برنامه 
بلندمدت 5 سـاله و میان مدت 3 سـاله اسـت. این برنامه ریزی به صورت 
دقیـق از ابتـدای سـال 97 آغـاز شـده اسـت. در تعیین این برنامه سـعی 
شـده اسـت تمامی ارکان مجموعه دقیق و منظم دیده شـود. برنامه های 
زیرسـاختی، آموزش پرسـنل، تهیه اسـناد باالدسـتی و تهیه برنامه های 
عملیاتـی خـرد در سـطوح الیه هـای عملیاتـی، زمینـه سـاز تحـوالت 

چشمگیری در آلیاسیس شده است.
در آلیاسـیس صـرف تهیـه برنامه کار به اتمام نمی رسـد. برنامه به خودی 
خود کارگشـا نیسـت. برنامه باید پایش و به روز رسـانی شـود. جهت این 
پایـش از شـاخص های عملکـردی که برای تمامی فرایند ها تعریف شـده 
اسـت، اسـتفاده می شـود. این شـاخص ها ابزاری برای سـنجش وضعیت 
واقعی سیسـتم اسـت. فرهنگ پایش فردی شاخص ها این مسیر را هموار 
می کنـد. بنابرایـن، این مسـیر و برنامه ها بر اسـاس منطق بهبود مسـتمر 
همواره در حال پایش است و منطق کار مستمر در تمام سطوح آلیاسیس 

مورد احترام قرار گرفته است.
رویکرد مدیران شـرکت آلیاسـیس قضاوت بر اساس داده های دقیق، آمار 
و خروجی های حاصل از سنجش این مسیر است.  ذکر این نکته ضروری 
اسـت که عملکرد سیسـتم های اجرایی بر افراد اولویت دارد.  در راسـتای 
به روزرسانی این شاخص ها، ایده های نو و بدیع کارکنان که سرمایه های 

اصلی شرکت هستند، استفاده می شود.
پـس از گذشـت 2 سـال از برنامه 3 سـاله آلیاسـیس و با همـت کارکنان، 
شـرکت در تمامـی حوزه هـا طبـق برنامه حرکـت کرده اسـت و مطمئن 
هستیم که وقتی در شرکتی درست هدف گذاری شود و کار اولویت اصلی 
تمامی پرسـنل باشـد، موفقیت دست یافتنی اسـت. ما به افق های روشن 
امیدواریم و خانواده آلیاسیس ارتباط در این مسیر همدل و یکسو است. 
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زهرا شیرازی
دارایی هـای هر سـازمان از یک سـو نقش موثری 
در تعییـن ارزش و جایـگاه آن ایفـا نمـوده و از 
سـوی دیگر  بسـتری برای موجودیت فرآیندها و 
تحقق محصوالت، خدمات و دسـتیابی به اهداف 
آن سـازمان محسـوب می شـوند. هرچنـد مقوله 
دارایی های سازمانی ماهیت گسترده و عمیقی را 
دارا ست، اما آنچه در عصر حاضر در مباحث مرتبط 
با دارایی های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
شـده اسـت، محـدوده ای از زیرسـاخت هایی را 
شـامل می شود که آنرا دارایی های حوزه فن آوری 
اطالعـات و ارتباطات )ICT Assets( می نامند. این 
بخـش از دارایی های سـازمانی به واسـطه عوامل 
گوناگون ازجمله سـرعت تحـول تکنولوژی های 
مرتبـط، در عمل منشـاء چالش هـای عظیمی در 
مراحل گوناگون چرخه عمر خود برای سازمان ها 
شـده اند. تصمیـم گیـری و اقـدام بموقـع، موثر و 
بهینـه در مسـائل گوناگـون مربـوط بـه فازهای 
مختلـف چرخـه عمر دارایی هـای ICT در فضایی 
مملو از ریسک ها و فرصت های تاثیر گذار، نیازمند 
مبنایی سیسـتماتیک و حساب شده می باشد که 
هم هماهنگ و همسو با پیشرفت های تکنولوژی  
در حـوزه فـن آوری اطالعات در قرن حاضر بوده و 
هم پاسخگوی نیازها و الزامات کسب و کار سازمان 
و انتظارات ذی نفعان آن باشد، که می توان آن را با 
 الهام از اسـتانداردهای جهانی مدیریت دارایی ها،

  SAMP )Strategic Asset Management Plan( 
و یا طرح استراتژیک مدیریت دارایی ها نامید. لذا 
بـا عنایت به اهمیـت و جایگاه SAMP و همچنین 
نوظهـور بـودن آن در حـوزه مدیریت چرخه عمر 
داراییهـای ICT بـرآن شـدیم تـا گفت وگویـی با 
آقای مهندس حسـین آقایی، سـرممیز رسـمی 
سیستم های مدیریت داشته و خالصه ای از آن را 

در قالب این مقاله تقدیم مخاطبان کنیم.
ICT SAMP را بطور مختصر چگونه  �

تعریف  می کنید؟
طرح اسـتراتژیک مدیریت دارایی های فن آوری 
و  محـوری  سـندی  ارتباطـات  و  اطالعـات 
جهت سـاز اسـت کـه چگونگـی تبدیـل اهداف 

 ICT سازمانی به اهداف مدیریت زیرساخت های
و رویکرد توسعه طرح های مدیریت دارایی های 
مرتبـط بـا آن و همچنیـن نقش نظـام مدیریت 
دارایی ها در پشتیبانی ا ز دستیابی به اهداف آن 
را بیـان می دارد. به زبان سـاده داده های کلیدی 
تصمیم سـاز در حوزه مسـائل محوری مرتبط با 
فازهای چرخه عمر دارایی های ICT در افق زمانی 
میان مدت و بلند مدت همسـو با پیشـرفت ها و 
تحـوالت فـن آوری اطالعـات و ارتباطات در آن 

منعکس می شود.
زیرساخت های  � برای  سازمان ها  چرا 

ICT خود به SAMP نیاز دارند؟
مدیریـت موثـر در برقـراری تـوازن سـازنده بین 
مقوله هایـی چـون  سـطح سـرویس،  سـطح 
ریسـک و  هزینه هـای چرخـه عمـر در خصـوص  
 ICT زیرسـاخت های سـخت افزاری و نرم افزاری
همواره برای سـازمان ها امری چالش برانگیز بوده 
که تصمیم گیری صحیح و همسو با استراتژی های 
کسـب و کار و انتظـارات ذی نفعـان در آن نیازمند 
رویکردی سیستماتیک  و کارا می باشد. سازمان ها 
بدون داشـتن بستر سیستمی مناسب و داده های 
تصمیم ساز قابل اتکا برای تصمیم گیری صحیح و 
به موقع در حوزه مسائل مربوط به زیرساخت های 

ICT  بـا ریسـک باالیـی مواجـه شـده و متحمـل 
خسـارات جبران ناپذیری خواهند شد. این بستر 
سیسـتماتیک همـان نظـام مدیریـت دارایی هـا 
 SAMP و داده هـای تصمیم سـاز همـان سـند
می باشـد کـه ریسـک خسـارات سـازمان ها در 
تصمیم گیری هـای ناصحیـح در حـوزه مذکور را 
به شدت کاهش می دهد. بنابراین سازمان ها با اتکا 
 SAMP به داده های پویا و به روز شونده موجود در
همواره می توانند از مزایای ایجاد تعادل بین سطح 
سـرویس، سطح ریسک و هزینه های چرخه عمر 

زیرساخت های ICT خود بهره مند شوند.
وجودICT SAMP  چه مسائلی را برای  �

سازمان حل می کند؟
با اسـتقرار رویکرد سیستمی به مدیریت چرخه 
عمـر دارایی هـای ICT و تهیـه و تدویـن و به روز 
نگهداری سـند SAMP ، پاسـخگویی به مسـائل 
گوناگون در فازهای مختلف چرخه عمر هر یک 
از المان های زیرساختی ICT در سازمان، تسهیل 
و  نتیجـه هرنـوع تصمیم گیری مبتنـی بر آن از 
قابلیت اطمینان باالتـری برخوردار خواهد بود. 
موضوعاتـی همچون  انتخاب تکنولوژی،  تعیین 
ظرفیت و سـطح سـرویس دهی،  سیاسـت های 
بهره برداری، سیاست های نگهداری و تعمیرات، 

 ICT SAMP   استراتژی
قابل اطمینان چرخه عمر دارایی ها

سرممیز بین المللی سیستم های مدیریت

گفتوگو
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سیاسـت های نوسـاز و جایگزینی،   انتخاب تامین کنندگان،  سیاست های 
امنیت داده و ... از جمله مواردی هستند که با اتکا به استراتژی های تعیین 

شده در سند SAMP  بصورت موثر تعیین تکلیف می شوند.
SAMP   بر چه مبانی اصولی متكی است؟ �

همسوسـازی دارایی هـا بـا اهـداف کسـب و کار، ایجاد ارزش برای سـازمان و 
ذی نفعـان، هدایـت موثـر ارزش حاصل از دارایی ها  و تضمین برآورده سـازی 
انتظـارات  اصـول بنیادینی در نظـام مدیریت دارایی ها می باشـند که تدوین 
SAMP نیز با تکیه بر آنها صورت گرفته و نوید دهنده اثربخشی و جذابیت آن 

برای ذی نفعان سازمان می باشد.
سند ICT SAMP   در برگیرنده چه محتوایی است؟ �

سـند ICT SAMP  بعنـوان سـندی مرجـع برای تمامـی تصمیم گیری ها و 
اقدامـات مرتبـط بـا فازهای چرخه عمـر دارایی هـا، دربرگیرنده محتوایی 
اسـت کـه از سـردرگمی و خطـا در طرح ریـزی، انتخـاب،  نصـب و اندازی،  
بهره بـرداری،  نوسـازی، جایگزینی و ارتقاء بموقع و بهینه زیرسـاخت های 

ICT پیشـگیری می نماید. نتایج مطالعات محیطی 
مشـتمل بر عوامل درون و برون سـازمانی موثر بر 
نظـام مدیریت دارایی هـا، تحلیل بحرانیت عناصر 
و اجـزاء دارایی های ICT، نتایج تحلیل ریسـک ها و 
فرصت های مرتبط با دارایی های ICT و رویکرد های 
مواجهـه با آنها، راهبردها و سیاسـت های مدیریت 
دارایی هـای ICT و اهـداف آن از جمله مفاد کلیدی 

SAMP  می باشند.

ICT SAMP در چه سازمان هایی کاربرد  �
دارد؟

 تمامـی شـرکت ها،  نهادهـا و یا سـازمان هایی که از 
زیرسـاخت های ICT در زنجیره ارزش و تحقق و ارائه 
محصـوالت/ خدمات خـود بهره گیـری می نمایند، 
می توانند چرخه عمر دارایی های ICT خود را با تکیه 

بـر SAMP  بصـورت موثـر و کارا مدیریـت نماینـد. اما در این میـان نهادهایی 
همچـون بانک هـا، زنجیره تامین صنایع بزرگ،   فروشـگاه ها  و سـرویس های 
اینترنتـی،  نهادهـای حاکمیتی،  ارتباطات و ... که بسـتر ICT بعنوان زمینه ای 
حیاتی برای تحقق فرآیندها و ارائه خدمات آنها محسوب می شود، نیاز مبرم 

به تدوین ICT SAMP دارند.
تهیه و تدوین ICT SAMP   در سازمان چه پیش نیازهایی دارد؟  �

در حالـت ایـده ال طراحـی و اسـتقرار نظـام مدیریت دارایی ها در سـازمان 
زمینه ساز تمامی اقداماتی است که منجر به تهیه و تدوین و به روزنگهداری 
ICT SAMP  می شـوند، امـا بصـورت خـاص تشـکیل تیم هـای تخصصـی  
سیسـتمی و  فنـی ICT   و آمـوزش مبانـی و فرآیند طرح ریزی اسـتراتژیک 
دارایی های فن آوری اطالعات و ارتباطات به آنها و همچنین جلب حمایت 
مدیریت ارشد بعنوان پیش نیاز  اصلی محسوب می شود. برخی سازمان ها از 
دانش و تجربیات مشاورین متخصص نیز در این زمینه بهره گیری می کنند.

کفایت و درستی محتوای ICT SAMP چگونه تصدیق می شود؟ �
سـند ICT SAMP حاصل یک مدل فرآیندی اسـت 
که با بهره گیری از دانش و تجربه از حوزه هایی چون 
ICT و مهندسی صنایع و سیستم ها تدوین گردیده و 

به روز نگه داشته می شود و مانند هر سیستم یا مدل 
فرآینـدی دیگـر از طریـق متدهـا و ابزارهای پایش 
و اندازه گیـری همچـون تعریف،  محاسـبه و تحلیل 
شاخص های کلیدی قابل ارزیابی و کنترل می باشد. 
برنامه ریزی و اجرای ممیزی نظام مدیریت دارایی ها 
مبتنی بر استانداردهایی چون سری استانداردهای 
بیـن المللـی ISO55000 توسـط تیم هـای ممیزی 
مجـرب نیـز می توانـد راه مناسـبی جهـت تصدیق 
فرآیندها و نتایج برنامه ریزی اسـتراتژیک مدیریت 
دارایی هـا ازجملـه دارایی های ICT  بـا بهره گیری از 

تجربیات جهانی محسوب شود.

سند ICT SAMP به عنوان سندی 
مرجع برای تمامی تصمیم گیری ها 
و اقدامات مرتبط با فازهای چرخه 
عمــر دارایی هـا، دربرگیرنـده 
از سردرگمی  که  است  محتوایی 
انتخاب،   طرح ریزی،  در  خطا  و 
نصـب و راه اندازی،  بهره برداری،  
ارتـقاء  و  جایگزینی  نوسازی، 
 ICT بموقع و بهینه زیرساخت های

پیشگیری می نماید.

گفتوگو
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زهرا شیرازی
بسـیاری از سـازمان ها و شـرکت ها عالقمنـد هسـتند کسـب کار خـود را 
بهتـر مدیریـت کنند. آنها تالش می کنند تا با پیاده سـازی اسـتاندارد ها و 
سیاست های مختلف، هر چه سریعتر به اهداف از پیش تعیین شده شرکت 
یا موسسه خود برسند. اما به راستی با کدام یک از ابزار های موجود می شود 
زودتر به این خواسته ها  رسید؟ آیا فقط تعیین استراتژی و مشخص کردن 
هـدف در کسـب و کار، بـرای رسـیدن بـه موفقیـت کافی اسـت؟ آیا نباید 
برای تحقق رویاها و آرزوهای خود در خصوص انتخاب ابزار مناسـب برای 
رسیدن به اهداف، تحقیق و بررسی کرد؟ آیا برای ابزار به دست آمده نباید 

حدودی مشخص کرد؟

g مدیریت دارایی 
ASSET MANAGEMENT چیست؟ 

روش هـا و فعالیت هـای طرح ریـزی شـده ای اسـت 
کـه سـازمان از طریق آنهـا دارایی ها، سیسـتم های 
دارایی ها و نیز هزینه ها، ریسـک ها و عملکرد آنها را 
در طـی چرخـه عمر آن دارایی با هدف پیاده سـازی 
برنامه های اسـتراتژیک سـازمان به صـورت بهینه و 

پایدار، برنامه ریزی و مدیریت می کند.
برای این که بتوان دارایی ها را مدیریت و سهامداران 
و مشتریان خود را وفادارتر کرد، پیاده سازی سیستم 

مدیریت دارایی ضروری است. برای این که بتوان سیستم مدیریت دارایی 
را پیاده کرد باید یک سری استانداردها و ایزوها را در این زمینه محقق کرد. 

g  چرا استقرار مدیریت دارایی ها برای سازمان اهمیت
دارد

مباحث مدیریتی از دیرباز مورد توجه مدیران موفق بوده است. آنها همیشه 
در تـالش هسـتند تـا از روش هـای مختلف مدیریتی در کسـب وکار خود 
استفاده کنند. درمدیریت دارایی ها حفظ و افزایش شهرت سازمان، بهبود 
عمکـرد نظارتی در سـازمان، کاهش هزینه هـای عملیاتی تجهیزات، عدم 
نیاز به افزایش سرمایه گذاری در بخش تجهیزات، بهبود عملکرد عملیاتی 
دارایی هـای )کاهـش میـزان خرابی، افزایش در دسـترس بـودن، افزایش 
قابلیـت اطمینـان و غیـره(، کاهـش خرابی های 
بالقوه، کاهش خطرات مرتبط به دارایی و کاهش 

تاثیرات زیست محیطی دنبال می شود. 

g  دریافت استانداردهای بین المللی
یکی از ابزار هایی که در دنیا مدیران برای مدیریت 
بهتر کسـب کار خـود در پیش می گیرند دریافت 
ایزو اسـت. ایزو ها در سـطح بین المللی و در همه 
کشـور ها قابل اجـرا و حمایت هسـتند. ایزوها به 
عنـوان یـک اسـتاندارد بین المللـی با اسـتناد به 

ISO55000 استانداردهای سری 
تجربه جهانی در نظام مدیریت دارایی ها

استاندارد  یك   Iso55001
دورنمایی  که  است  بین المللی 
و  اصول  دارایی ها،  مدیریت  از 
مدیریت  مزایای  و  اصطالحات 

دارایی ها را ارائه می کند

نگاهتخصصی
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خواسته ها و شرایط قانونی همه کشور ها و به منظور 
یکپارچه سـازی همه فرآیند ها و روال انجام کارها،  
بـا هـدف تسـهیل در تولیـد و توسـعه روزافـزون 
تولیدات و خدمات در سایه حمایت از تولیدکننده 

و مصرف کنندگان ایجاد می شوند.  
هـر شـرکتی که موفق به دریافت هـر یک از ایزوها 
شـود، می توانـد آن را بر روی کاال یـا خدمات خود 
درج کنـد. درج ایـن عالئـم بـر روی محصـوالت یا 
خدمات در واقع تعهد شرکت  به جامعه و مشتریان 

را اثبات و کیفیت کرده و برتری محصوالت خود را به رخ رقبا می کشد. 

g ISO 55000

یکی از  ایزوهایی که سازمان ها و شرکت ها برای دریافت آن تالش می کنند 
ISO 55000   اسـت . ISO 55000  مـرور کلـی از مدیریـت دارایـی هـا، 
اصـول و اصطالحـات و منافع مورد انتظار از اتخاذ مدیریت دارایی را فراهم 
می کند و می تواند برای تمام انواع دارایی ها و با هر نوع و اندازه از سـازمان 
اسـتفاده شـود. از آنجا که این ایزو با یکی از بندهای ISO 9001  مطابقت 

دارد، بحث شده که موسسات و شرکت ها نسبت به اخذ آن تالش کنند. 
مدیریت  سیستم  عــنــوان  استاندارد ISO 55000 تحت 
نسخه  ســه  در  و    )ASSET MANAGEMENT دارایی) 
ــان سیستم مدیریت دارایــی،  الــف:   ISO 55000  اصول و واژگ

   ISO 55002  : الزامات سیستم مدیریت دارایی و ج ISO 55001:ب
راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی ایجاد شده است. 

g  سیستم مدیریت دارایی چیست؟
در سیسـتم مدیریـت دارایی، اهداف سـازمان را به تصمیمـات، برنامه ها و 
فعالیت هـای مربـوط بـه دارایی ها ترجمـه کرده  و به دلیل پوشـش کامل 
چرخـه عمـر دارایی ها نسـبت به سیسـتم مدیریت نگهـداری و تعمیرات 
نتایج بهتری را در سـه حوزهRisk  ، Performance و Cost  فراهم 

می کند.
و  دارایی هـا  مدیریـت  از  دورنمایـی  بین المللـی  اسـتاندارد  ایـن 
سیسـتم های مدیریـت دارایی هـا )یعنـی سیسـتم های مدیریتـی بـرای 
 مدیریـت دارایی هـا( ارائـه می کنـد و زمینـه را بـرای ISO 55001 و

ISO 55002 فراهم می کند. 

همـکاری بین المللـی برای تهیه  این اسـتانداردها 
موجب شـد شـیوه های مشـترکی ایجاد شـود که 
برای تمام انواع دارایی ها و در تمام سـازمان ها و در 

تمام فرهنگ ها می توان از آنها بهره گرفت.

g ISO 55000 دامنه کاربرد
ایـن اسـتاندارد بین المللی الزامات مـورد نیاز برای 
یـک سیسـتم دارایـی در زمینـه کاری سـازمان را 
فراهـم می کنـد و می تواند بـرای انـواع دارایی ها و 
هر نوع سـازمانی با هر اندازه ای بکار گرفته شـود . این استاندارد بین المللی 
بطور خاص برای مدیریت دارایی های فیزیکی در نظر گرفته شده اما برای 

سایر دارایی ها نیز کاربرد دارد.
ایـن اسـتاندارد بین المللـی دورنمایـی از مدیریـت دارایی هـا، اصـول و 
اصطالحـات آن و مزایـای مورد انتظار از اسـتقرار مدیریـت دارایی ها ارائه 
می کند.ایـن  کـه می تـوان آن را  بـرای تمام انواع دارایی هـا و در تمام انواع 

سازمان های بزرگ و کوچک به کار گرفت.

g  چیست؟  ISO 55001

  ISO 55001  ،ISO 55000 اسـتانداردهای  سـری  از  یکـی 
اسـت. ISO 55001    الزامات سیسـتم مدیریت دارایی را بیان می کند. 
اگر شرکتی موفق به پیاده سازی ISO 55001   شود، می تواند با شناسایی 
و حفـظ دارایی هـای فیزیکـی و معنـوی خود، وضعیت شـرکت را سـامان 
دهد. همچنین  به حداقل رسـاندن ریسـک از دست رفتن سرمایه به دلیل 
نگهـداری نامناسـب دارایی، کاهـش قیمت تمام شـده و هزینه های اجرا، 
تولید یا انجام پروژه به دلیل مدیریت نامناسب سرمایه ها و دارایی ها، انجام 
سیسـتماتیک شناسـایی و ثبـت و نگهداری و تعیین تکلیـف دارایی های 
شرکت و  ایجاد اطمینان در سهامداران در مورد حفظ مناسب سرمایه های 

شرکت از دیگر مزیت های اجرایی این ایزو است. 

g  چیست؟ ISO 55002

یکی دیگر از سـری اسـتانداردهای ISO55002، ISO55000   اسـت. 
بیانیه هـای کوتاهی اسـت کـه اصولی را بیان می کنند که به  واسـطه آن ها 
سـازمان تمایل دارد برای دسـتیابی به اهداف سـازمانی خود  از مدیریت 
دارایی استفاده کند. در استاندارد  ISO 55002   سازمان تعهداتی را برای 

دارایی،  مدیریت  سیستم  در 
تصمیمات،  به  سازمان  اهداف 
برنامه ها و فعالیت های مربوط به 

دارایی ها ترجمه می شود

نگاهتخصصی
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خـود ایجـاد می کند . تعهداتـی از جمله:  هدایت اصـول برای فعالیت های 
مدیریـت دارایـی، تبعیـت از قوانین جاری، تدارک منابـع به منظور تحقق 
اهداف مدیریت دارایی و سـاختار یا کار سـازمان برای دسـتیابی به اهداف 
سـازمانی، معیارهـای تصمیم گیری مورداسـتفاده، گزارش دهی در مورد 
دارایی و عملکرد مدیریت دارایی، اهداف درازمدت، نتایج پایدار و الزامات 

ذی نفعان و بهبود مستمر.  

gg چیست؟ SAMP

یکی از سـواالتی که در مبحث اجرا و پیاده سـازی مدیریت دارایی ها بسیار 
مطـرح می شـود، این اسـت که چگونـه می توانیم یک برنامه اسـتراتژیک 
مدیریت دارایی)SAMP(   مؤثر برای سـازمان خود تدوین و ایجاد کنیم. 
ایجـاد یـک برنامـه برای دارایی ها،  به شـرکت ها این امـکان را می دهد که 
بهتریـن ارزش خـود را بـه کار گیرنـد و از هرگونه خطری که ممکن اسـت 
سـازمان در طول زمان دچار آن شـود،  جلوگیری کند، ایجاد و پیاده سازی 
این برنامه  و ایجاد یک طرح استراتژیک در شرکت ها SAMP    می گویند. 

طرح استراتژیک مدیریت دارایی، می تواند نام های 
دیگری مثل استراتژی مدیریت دارایی نیـز داشته 

باشد.  
 SAMP   در سـازمان، بـه عنـوان راهنمایـی برای 
تنظیم اهداف مدیریت دارایــی و توصــیف نقـش 
سیسـتم مدیریت دارایی در دستیابی به این اهداف 
مورد استفاده قرار می گیرد. در SAMP   ساختارها، 
نقش ها و مسئولیت هــای الزم برای ایجاد سیستم 
مدیریـت دارایـی و بهره بـرداری اثربخـش تعییـن 
می شود. پشتیبانی ذی نفعـ ان، مــدیریت ریسـک 
و بهبود مسـتمر، موضوعات مهمی هستند که باید 

در ایجاد و عملیات سیستم مدیریت دارایی مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
 SAMP   می توانـد یـک چارچـوب زمانـی داشـته باشـد کـه گسـتره ای 
فراتر از چارچوب زمانی طرح ریــزی کســب وکــار سازمان باشد. تحقق 
این موضوع مسـتلزم آن اسـت که سیسـتم مدیریت دارایی، عمر کامــل 
دارایــی ها را درنظــر گیـرد. همچنیـن سـازمان بایـد  از SAMP   خـود 
جهت هـدایت سیسـتم مـدیریت دارایـی در توسـعه طـرح های مدیریت 

دارایی استفاده کند. 
بـا توجه به تعریف اسـتاندارد ISO 55000 برنامه اسـتراتژیک مدیریت 
دارایی)SAMP(  به اطالعات مسـتندی می گویند که مشـخص می کند 
چگونه اهداف سازمانی تبدیل به اهداف مدیریت دارایی می شود.  همچنین  
SAMP برای مشخص کردن چگونگی رویکرد توسعه برنامه های مدیریت 
دارایی و نقش سیسـتم مدیریت دارایی در حمایت از دسـتیابی به اهداف 
مدیریت دارایی استفاده می شود. اما  استاندارد ISO 55002،  SAMP    را 
ارتباط بین اهداف سازمانی و اهداف مدیریت دارایی را مستند و همچنین 
یک چارچوب کاری موردنیاز برای دسـتیابی به اهداف مدیریت دارایی را 
تعریـف می کند. بنا بـر این تعریف SAMP   نقش 
اساسـی در سلسـله مراتب اسـناد مدیریت دارایی 
دارد و بـرای هدایت سیسـتم مدیریـت دارایی در 
راسـتای ایجـاد و توسـعه برنامه مدیریـت دارایی 

استفاده می شود.
اگـر بخواهیـم بـه طـور خالصـه تعریفـی جامع از 
SAMP  داشـته باشـیم می توانیـم عنـوان کنیم 
کـه هر سـندی که ارتبـاط بین اهداف سـازمانی و 
اهداف مدیریت دارایی و روش ثبت و مستند کردن 
اقدامات سـطح باال را مورد بررسی قرار  دهد،برنامه 
اسـتراتژیک مدیریـت دارایـی یا SAMP نامیده 

 SAMP راهنمایی برای تنظیم 
و  دارایـی  مدیریت  ــداف  اه
سیسـتم  نقـش  توصـیف 
در  که  است  دارایــی  مدیریت 
دستیابی به اهداف مورد استفاده 

قرار می گیرد

نگاهتخصصی
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می شود.
کیفیـت فراینـد برنامه ریزی تعیین خواهد کرد که 
آیـا اهداف مدیریت قابل دسـتیابی هسـت یا خیر. 
کیفیـت SAMP تعییـن خواهـد کرد کـه آیا این 
اهـداف و اقدامـات را می تـوان بـه افرادی کـه نیاز 
بـه اسـتفاده از آن هـا دارنـد، اطـالع داد. درنتیجه، 
SAMP    »مؤثـر«  خواهـد بـود اگر ابـزار ارتباطی 
موفق باشد که اطالعات مناسب را به افراد مناسب 

در زمان مناسب ارائه دهد.

g SAMP مشخصه های
 با توجه به تعاریف فوق SAMP یک برنامه اسـتراتژیک اسـت و هر برنامه 

استراتژیکی باید ویژگی های خود را داشته باشد.
عمـل گـرا بودن SAMP : در SAMP   باید مهم تریـن و  بااهمیت ترین 
فعالیت ها تعریف شود که سازمان برای دستیابی به اهداف مدیریت دارایی 

خود انجام دهد.
طوالنی مدت بودن برنامه: در اجرای SAMP   زمان بر بودن فعالیت هایی 
که برای موفقیت مدیریت دارایی موردنیاز است، مورد توجه قرار می گیرد. 
عمل گـرا: بـرای رسـیدن به اهـداف مدیریـت، بایـد  زمان بنـدی آن ها، 

مسئولیت ها و نیازهای مرتبط. مورد توجه قرار گیرد.  
درمجموع برنامه اسـتراتژیک مدیریت دارایی، یک سـند کوتاه اسـت که 
به وضوح اهداف مدیریت دارایی و ابتکارات استراتژیک را با پیش زمینه های 
کافی برای درک این که چرا آن ها مهم و مناسب هستند، بررسی می کند 

و توضیح می دهد. 

g  AMP با  SAMP تفاوت
  ISO 55000 ،ISO 55001 با توجه به این که در سـری اسـتانداردهای

 SAMP کمتـر بـه موضـوع  ISO 55002  و
پرداخته شده اسـت، در برخی از سازمان ها هنگام 
پیاده سـازی سیسـتم مدیریت دارایـی، AMP   و 
SAMP   را یکـی می داننـد ولـی تفاوت هـای 
آشـکاری بـا یکدیگـر دارنـد. بـا توجـه بـه این که 
اسـتاندارد ISO55002   الزام کرده اسـت که این 
دو برنامـه بـا یکدیگر تفاوت های آشـکاری دارند و 
باید  به صورت مجزا بررسی و پیاده سازی شوند اما 
این موضوع توسـط  اسـتاندارد ISO 55001  رد 
شده و این استاندارد، موضوع تفکیک را الزم ندانسته است. بر پایه استدالل 

ISO 55001  هر دو می توانند در یک سند مشترک آورده شوند. 
امـا  وقتـی به موضوع دقیق تر می شـویم متوجه می شـویم که نباید این دو 
 ،)AMP( برنامـه را در یکدیگـر تلفیـق کرد. یـک برنامه مدیریـت دارایی
فعالیت های مهندسی، عملیاتی، نگهداری و تعمیراتی که باید بر روی یک 
دارایی انجام شـود را پوشش می دهد،درصورتی که یک برنامه استراتژیک 
مدیریـت دارایـی SAMP   توضیح می دهد که چگونه می توان تعیین کرد 

که چه فعالیت هایی انجام شود.
برنامه مدیریت دارایی)AMP(   مسـتند »اطالعاتی است که فعالیت های 
عملیاتـی، منابـع و زمان بندی موردنیاز برای یک دارایی شـخصی یا گروه 
از دارایی ها را برای رسـیدن به اهداف مدیریت دارایی سـازمان مشـخص 
 ISO55000 مطابق با   )AMP(می کند.« درواقع برنامه مدیریت دارایی

برگرفته از )SAMP( است.
برنامه هـای مدیریـت دارایـی اقدامات خاصی را که باید برای حل شـکاف 

بین »آنچه هست« و »آنچه باید باشد« به کار گرفت را توصیف می کند.
با توجه به SAMP، در اینجا فعالیت ها، منابع و زمان بندی موردنیاز را برای 
هر طبقه از دارایی در جهت پیاده سـازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان را 

تعیین می کنیم که آن را AMP   می نامیم.

که  را  خاصی  اقدامات   AMP
باید برای حل شكاف بین »آنچه 
را  باشد«  باید  »آنچه  و  هست« 

توصیف می کند

نگاهتخصصی
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معصومه احمدیان
امروزه با توجه به پیچیده تر شـدن سیسـتم ها )نرم افزارها( و دسـتگاه ها 
)سـخت افزارها(، به دسـت آوردن داده هـای مربوطه و اسـتفاده بموقع از 
آنها، سخت تر شده است. پرواضح است که بدون شناخت دقیق دارایی ها 
- نرم افزارهـا و سـخت افزارها  -  نمی تـوان خدمات مؤثـر ارائه داد، ایمنی 

خدمات و دستگاه ها را تضمین کرد و از دارایی ها محافظت کرد.
شـاید تهیه فهرسـت دارایی ها سـاده به نظر برسـد اما اطمینان از معتبر و 
به روز بودن تأسیسات سخت افزاری و نسخه های نرم افزاری، چندان ساده 
 IT که مدیریت دارایی های ITAM نخواهد بود. به همین دلیل اسـت که
اسـت، برای مدیریت بهتر و مؤثرتر دارایی های IT هر سـازمان، حیاتی و 

ضروری است.
ITAM )Information Technology Asset Management( به 
معنـی مدیریـت دارایـی، مجموعه افـراد، فرآیندها و ابزارهایی را شـامل 
می شـود کـه بـرای مدیریـت و محافظـت از دارایی های IT یک سـازمان 

 ،ITAM ایجـاد می شـود. متخصصـان از طریـق
سـخت افزارها و نرم افزارهـای موجـود سـازمان را 
بررسـی می کننـد و تصمیمـات جامعـی در مورد 
تمامـی جنبه هـای مربـوط به چرخه عمـر دارایی 

می گیرند.
ITAM  درواقـع نوعـی مدیریت تجارت اسـت که 
مسـتقیماً بـا زیرسـاخت IT )فنـاوری اطالعـات( 
یـک شـرکت ارتبـاط دارد. این مدیریـت تجاری، 
بـرای پشـتیبانی از مدیریـت چرخـه زندگی برای 

محیط های IT به توابع مالی، قراردادی و موجودی نیاز دارد.

g چیست؟ IT دارایی
تمامـی محتویـات حوزه IT   هر سـازمان دارای چرخـه زندگی محدودی 
اسـت؛ سخت افزار خراب می شـود، نرم افزار منقضی می شود و سیستم ها 
کارآیـی خـود را از دسـت می دهنـد. ایـن وظیفه مدیر فنـاوری اطالعات 
اسـت که مطمئن شـود دارایی های IT حال حاضر سازمان، ارزش حفظ  و 

نگهداری دارد یا نه.
دارایی های IT   یک شـرکت، نرم افزار  و سـخت افزار را شـامل می شـود؛ 
سـخت افزار ایسـتگاه های کاری و قطعـات آنهـا، دسـتگاه های شـبکه، 

چاپگرها و... است و نرم افزار مجوز، نصب، سیستم عامل و...

g چیست؟ IT مدیریت دارایی
طبـق تعریـف انجمـن بین المللی مدیران دارایی؛ به طـور کلی »مدیریت 
دارایی« به مجموعه ای از سیستم ها و فرآیندهای 
روش منـد اطـالق می شـود کـه برای نگهـداری، 
بکارگیری و توسعه دارایی های یک سازمان مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد. بر همین اساس؛ مدیریت 
دارایـی IT   مجموعـه ای از روش هـای نگهداری، 
بکارگیری و توسعه منابع IT  یک سازمان را شامل 

می شود. 
مدیریت دارایی فناوری اطالعات )ITAM( شرح 
دقیـق هزینه هـای چرخـه دارایی هـای فنـاوری 

ITAM همه چیز درباره

اطمینان از معتبر و به روز بودن 
تاسیسات سخت افزاری و 

نسخه های پیچیده نرم افزاری 
برعهده ITAM   است

نگاهتخصصی
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را بـرای به حداکثر رسـاندن ارزش تجاری اسـتراتژی فنـاوری، معماری، 
بودجه، تصمیمات قراردادی و منابع ارائه می دهد. به بیان دیگر، مدیریت 
دارایـی، چارچوبـی را تعریف می کند تا برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
یک سازمان طراحی و پیاده سازی شود. هدف از انجام مدیریت دارایی در 
یک سازمان، افزایش سود مجموعه، در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده 

آن، بر پایه امکانات و منابع موجود است.

g  ITAM اهمیت
نقشه ها برای ژنرال ها و فرماندهانی که در جنگ هستند، بسیار مهم است 
زیـرا نمـای کاملـی از میدان نبرد شـامل جزئیات مربوط به چشـم انداز و 
موانع را ارائه می دهد. بدون نقشـه، شناسـایی و برقراری امنیت در مناطق 

آسیب پذیر میدان نبرد، دشوار خواهد بود. 
بانک های اطالعاتی دارایی IT   شبیه نقشه های میدان نبرد هستند. وقتی 
مدیران IT    بتوانند همه چیز را تحت نظر داشته باشند، قادر به تشخیص 

موانعی که سازمان را در معرض خطر قرار می دهد نیز هستند.
مدیر IT   یک سـازمان سـرویس هایی ازجمله به اشـتراک گذاری فایل و 
اینترنت، حسـابداری، وب سـرور، ایمیل سرور و... را به پرسنل و مشتریان 
ارائـه می دهـد. ایـن شـخص وظیفـه دارد تـا اطمینـان حاصـل کنـد که 
دارایی های موردنیاز برای ارائه سـرویس ها تحت کنترل اسـت و اطالعات 
دقیق و قابل اطمینان دارایی ها برای مواقع نیاز، در دسترس قرار دارد. این 

کار از طریق فرآیندی به نام »مدیریت دارایی« انجام می شود.
مدیریـت دارایـی، مسـتلزم آشـنا بـودن بـه طیـف 
گسـترده ای از مهارت هـا ازجملـه امنیـت IT، تفکر 
تحلیلـی، حل مسـئله، مهارت هـای مدیریت پروژه 
و موجـودی، دانـش سـخت افزاری و نرم افـزاری، 
 IT تفکـر انتقـادی، ارتبـاط کالمـی قـوی و دانـش
اسـت. همچنیـن دانسـتن و آگاهـی از تجهیـزات 
IT   و پیکره بنـدی و رابطـه بیـن آنهـا، بـرای مدیـر 
IT   از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت. از ایـن رو 
بایـد نرم افـزاری در اختیار داشـته باشـد تـا در آن، 
لیسـت تجهیـزات IT   با تمام جزئیـات )اعم از برند، 

مدل، مشـخصات سـخت افزاری، ظرفیت، اطالعات پیکر بندی، تاریخچه 
و...( را جمـع آوری کنـد تا بتوانـد در صورت لزوم با رجوع به این اطالعات، 

تصمیمات مناسب اتخاذ کند. 

g  ITAM فواید
 هزینه های نگهداری را کاهش می دهد

 دارایی های بالاستفاده را کاهش می دهد
 خطرات امنیتی را محدود کرده و از نشت داده ها جلوگیری می کند

 به شناسایی سریع تر مشکالت کمک می کند
 به رعایت و آمادگی برای حسابرسی ها کمک می کند

 به تصمیم گیری های بهتر کمک می کند
 منجر به استفاده بیشتر از مجوزها )licenses( می شود

g  ITAM وظایف ها و کارکردهای
یکی از وظایف ITAM  این است که با تعیین ارزش واقعی تجهیزات و عمر 
آنهـا، در مـورد حفظ، تعمیر، تعویض، به روزرسـانی یـا از رده خارج کردن 
  ITAM یا   IT هریـک از آنهـا تصمیم بگیرد. درواقع مدیریـت دارایی های

چرخه حیات تجهیزات IT  را مدیریت می کند.
همچنیـن سـفارش مجوز )license(   مورد نیـاز برخی نرم افزارها، امور 
مربوط به انبارداری، سفارش تجهیزات مصرفی )کارتریج و تونر و...( جزو 

وظایف ITAM   است. 
یکی دیگر از وظایف ITAM  کنترل رویدادهای 
 )Asset Life Cycle Events( یـک دارایـی
اسـت؛ بـه این معنی کـه یک دارایـی IT از زمان 
سـفارش خریـد، زمـان تحویـل بـه انبـار، زمان 
تخصیص مالک )سرویس یا شخص(، زمان های 
در حـال تعمیـر یـا خـارج از سـرویس بـودن، 
تغییـرات داخلی یـا پیکربنـدی )مانند تعویض 
یا به روزرسـانی سیسـتم عامل، نرم افـزار، ارتقا یا 
کاهـش حافظه و...( تحت کنترل قرار می گیرد و 

مدیریت می شود.

دارایی  مدیریت  انجام  از  هدف 
سود  افزایش  سازمان،  یك  در 
پیشبرد  جهت  در  مجموعه، 
برپایه  آن،  شده  تعریف  اهداف 

امكانات و منابع موجود است

نگاهتخصصی
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ITAM  بـر دیگـر فرآیندهـای مدیریـت خدمات فنـاوری اطالعات تأثیر 
دارد؛ ازجمله 

g )Event Management( :مدیریت حوادث
ITAM  اطالعات کلیدی تشخیصی در مورد دارایی های مورد استفاده را 
ارائه می دهد و به تکنیسین ها کمک می کند برای حل مشکالت، از ویژگی 
کنترل از راه دور استفاده کرده و به هر ایستگاه کاری دسترسی پیدا کنند.

g  )Problem Management( :مدیریت مشكل
ITAM  اطالعات تشـخیصی را برای انجام تحلیل علت و ریشـه مشـکل 

ارائه می دهد.

g )Change Management( :مدیریت تغییر
ITAM عالوه بر این که در انجام تغییرات IT با حداقل خطر و خرابی تأثیر 

دارد، تکنیسین را از تأثیر تغییرات پیش از اعمال آنها، مطلع می کند.

g در دنیا ITAM بازار کار
انجمـن بین المللـی مدیران دارایـی فناوری اطالعـات )IAITAM( پس 
 IT از برگـزاری دوره هایـی درخصـوص چرخه دارایی های سـخت افزاری
و شـیوه های تجـاری برای مدیریت کارآمـد و مقرون بصرفه آن دارایی ها، 
اقـدام بـه صدور گواهینامه برای ITAM می کنـد. در این دوره ها مباحثی 
ازجملـه مدیریـت سیاسـت، مدیریـت فروشـندگان، تولیـد فرآورده ها، 
مدیریـت دارایی هـای سـخت افزاری، برنامه ریزی و تغییـر، اندازه گیری 
موفقیـت، چرخـه دارایـی IT، مصـرف بـرق دیتاسـنتر و... آمـوزش داده 

می شود.
بـه طـور کلی این انجمن 7 نـوع گواهینامه صادر می کند که در زیر به آنها 

اشاره می شود:
)CAMP( متخصص حرفه ای مدیریت دارایی

)CSAM( مدیر دارایی نرم افزار
)CHAMP( متخصص دارایی مدیریت سخت افزار

)CMAM( مدیر دارایی موبایل
)CITAD( صدور گواهینامه در دارایی

)CAMSE( کارشناس امنیتی خبره مدیریت دارایی
)IT )CITAM مدیر دارایی

جالب اسـت بدانید براسـاس داده های Glassdoor )وب سـایتی که به 
کاربران امکان می دهد تا حقوق ها را به صورت ناشناس ارسال و مشاهده 
کننـد( مدیـران دارایـی IT به طور متوسـط   76 هزار دالر در سـال درآمد 

کسب می کنند.
از آنجا که مدیریت دارایی فناوری اطالعات شامل 
فرآیندهایـی پیچیده اسـت و مسـتلزم دریافت و 
تحلیل داده های بیشمار است، انجام آن به صورت 
دسـتی تقریبـاً ناممکن به نظر می رسـد. از این رو 
نرم افزارهایی طراحی شـده کـه به مدیران دارایی 
امـکان می دهـد، دارایی هـای فنـاوری اطالعات 
سـازمان خـود را بـه درسـتی و بـا کمتریـن خطا 

مدیریت کنند.
 ITAM برخـی از محبوب تریـن نرم افزارهـای

موجود در بازار جهانی عبارتند از:
AssetCloud
Asset Panda
BMC Track-It
Cherwell
Device42
GoCodes Asset Management
Ivanti IT Asset Management Suite
LogMeIn Central
ManageEngine AssetExplorer
MMSoft Pulseway
ServiceNow
SolarWinds
SysAid

g ITAM مثال هایی واقعی از کارکرد مثبت
مـورد اول؛ کمـک ITAM   در مهـار هزینه هـای فنـاوری اطالعـات یک 
موسسـه پزشـکی بـزرگ در کالیفرنیاسـت. ایـن شـرکت قصـد ادغـام 
دارایی های IT پراکنده خود را داشـت تا هم مجبور به حفظ دارایی های 
غیرقابـل اسـتفاده نباشـد و هـم از هزینه های مجوزهـا )licenses( و 
بهینه سـازی ها بکاهد. جالب این که این شـرکت با اسـتفاده از مدیریت 
دارایـی IT یـا همـان ITAM توانسـت تنها در سـه سـال 3 میلیون دالر 

پس انداز کند.
داسـتان دوم درباره وزارت دادگسـتری بریتانیاسـت. وزارت دادگستری 
در لندن به خاطر از دسـت دادن داده های حسـاس زندانیان، به پرداخت 
180هزار یورو جریمه شد. دلیل این اتفاق این بود که مقامات زندان قادر به 
راه اندازی مکانیسم رمزگذاری دیسک های خود نبودند و سیستم مناسبی 
نیز برای ردیابی و نگهداری دارایی های سخت افزاری زندان نداشتند و به 
همین دلیل امنیت داده های حساس آنها در معرض خطر قرار گرفته بود.

و مورد سوم هتل ماریوت نیویورک. سرور اصلی این هتل - که در حمالت 
11 سپتامبر به طور کامل ویران شد - دارای اطالعات حساس مشتریان 
و کارکنان بود. از آنجا که هتل ماریوت از سیستم مناسبی برای مدیریت 
دارایی هـای IT خـود بهره می برد، شـرکتی که بـرای بازیابی اطالعات از 
دسـت رفته اسـتخدام شـده بود، به راحتی توانسـت جزئیات تنظیمات 

اصلی سرور هتل را به دست آورده و داده ها را با موفقیت بازیابی کند.
سـازمان ها بـرای اطمینان از امنیت دارایی هـای IT   خود، باید مدیریت 
دارایـی )ITAM)IT را پیاده سـازی کنند. سـازمان هایی که با اسـتفاده 
از اصـول ITAM  دارایی هـای IT را مدیریـت 

نمی کنند، راه حل امنیتی کاملی ندارند. 
پس از آشـنایی با ITAM   و شـناخت کارکردهای 
آن و با بررسـی ضرورت وجود آن در هر سـازمان، 
شـاید کلیدی تریـن جمله ای که بتـوان گفت این 
باشـد که ITAM یک برنامه سـازمان یافته اسـت 
و اگـر بـه خوبـی اجـرا شـود، می توانـد بـه عنوان 
یـک سـرمایه گـذاری مناسـب بـرای تجـارت هر 
 سـازمانی مطـرح باشـد؛ چیـزی کـه نبایـد از آن

چشم پوشی کرد.

در  تشخیصی  کلیدی  اطالعات 
مورد دارایی های مورد استفاده 
را ارائه می دهد و به تكنسین ها 
کمك می کند برای حل مشكالت، 
از ویژگی های کنترل از راه دور 

استفاده کنند

نگاهتخصصی
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زهرا شیرازی
کنفرانس های بین المللی مهندسی صنایع هر ساله با همکاری دانشکده های 
مهندسـی صنایع برجسـته کشـور و همچنین دانشگاه ها و نهادهای علمی، 

پژوهشی و اجرایی مختلف بین المللی برگزار می شود. 
اولین دوره این کنفرانس در سال 1380 به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف 
برگـزار شـد و بهمن امسـال شـاهد برگزاری موفـق شـانزدهمین دوره این 
کنفرانـس بـا هدف تبـادل دانش، مفاهیـم، روش ها و روند هـای جدید این 
حوزه و با محوریت مهندسـی صنایع و تحول دیجیتال به میزبانی دانشـگاه 

الزهرا )س( بودیم.
هرساله مسائل مهمی چون سیستم های هوشمند، مهندسی صنایع، راهی 
به سـوی نوآوری و مزیت رقابتی پایدار، اقتصاد مهندسـی و مهندسی مالی، 
بهینه سـازی و برنامه ریزی ریاضی و شبیه سـازی سیسـتم ها، بهینه سـازی 
)مدل سـازی و الگوریتـم حـل(، تصمیم گیـری در شـرایط عـدم قطعیـت، 
مدیریـت تولید و موجودی ها، مدیریت/ مهندسـی کیفیـت و بهره وری و...، 
کاربردهای نوین و تئوری های اصیل مهندسی صنایع،  پایداری سیستم و... 
محور بحث و بررسـی این کنفرانس دوروزه را تشـکیل می دهد. امسـال نیز 
بـا توجه به این که در دنیای امـــروز، در محاصـره فناوری های تحول آفرین 
هسـتیم، ایـن کنفرانـس بین المللـی به تحـول دیجیتال پرداخـت چرا که 
کاربـــرد این فناوری ها در زندگـــی روزمـــره مـــا انکارناپذیراســت و 

تبدیل بــه بخشــی جدایی ناپذیر از زندگــی روزانــه مــا شــده اند.
تحـول دیجیتالـی شـامل مجموعـه ای از تحوالت 
عمیـق و تغییرات سـازمان ها و کسب وکارهاسـت؛ 
این تحـول در حوزه فعالیت ها، فرآیندها، توانایی ها 
و مدل های کسـب وکار، به سازمان ها اجازه می دهد 
تـا بتواننـد از فرصت هـای ناشـی از توسـعه و ترویج 
فناوری و تغییرات حاصل شده ناشی از توسعه آن ها 
در جوامع بشری استفاده کرده و از آن ها در راستای 

اسـتراتژی ها و اولویت هـای خـود بهره بگیرنـد. تحول دیجیتالـی، در واقع 
فرآیند فناوری های دیجیتالی برای ساختن یا ایجاد تغییرات در فرآیندهای 
تجـاری، فرهنگـی و تجربه کاربری به منظور پاسـخگویی به نیازمندی های 
در حال تغییر اسـت. به این تغییر نگرش تجاری در عصر دیجیتال، »تحول 
دیجیتالی« گفته می شود. هنگامـــی یک ســـازمان می توانــد مدعــی 
باشــد کــه از منظــر دیجیتالــی، »متحــول« شــده و توانســته باشـد 
بـا اسـتفاده از فناوری های تحول آفرین، فرآیندهـا، محصـوالت و خدمـات 
خــود را بازطراحــی کنــد. تنهــا بکارگیری این فناوری ها در بخش های 
مختلــف و بـه صــورت مجـزا در سـازمان، کارســاز نخواهـد بـود؛ بلکـه 
تمامــی ســازمان باید بــا ذهنیت حل مسـئله توسـط فناوری، به دنبال 

استفاده از آن باشند. 
در حقیقـت تحـول دیجیتالـی نقشـی فراتر از فـروش، بازاریابـی و خدمات 
مشتریان بازی می کند و می توان گفت بیشتر در مورد نحوه نگرش و تعامل 
شـما با مشـتریان اسـت. با گذِر ما از کاغذ به صفحات گسـتره و سـپس به 
اپلیکیشـن های هوشـمند برای مدیریت کسب وکار، فرصت این را داریم که 
نگرش خود در مورد شکل کسب وکار )در حقیقت نحوه تعامل با مشتریان( 

را با تکیه بر فناوری های دیجیتال مورد بازنگری قرار دهیم.
کسـب وکارهای کوچـک که تازه شـکل گرفته اند، می تواننـد به جای ایجاد 
فرایندهـا و تحـول آن ها در آینده، از ابتدای امر، اسـتراتژی سـازمان خود را 
منطبق با آینده طراحی کنند. در دنیای امروز، مدیریت کسـب وکار با تکیه 
بر یادداشـت های کاغذی و فیزیکی، عماًل غیر قابل 
انجـام بـوده و برای دسـتیابی به چابکـی، انعطاف و 
آمادگـی، نیاز اسـت افکار، برنامه ریزی ها و پروسـه 

اجرایی خود را در قالب »دیجیتال« انجام دهیم.
بـه دلیـل این که تحـول دیجیتال برای هر شـرکت 
شـکل متفاوتـی دارد، ارائـه یـک تعریـف واحـد از 
آن کاری دشـوار اسـت. امـا بـه طور کلـی، »تحول 

ضرورت توجه به »تحول دیجیتال« در دنیای امروز

فراتر  نقشی  دیجیتال  تحول 
خدمات  و  بازاریابی  فروش،  از 

مشتریان بازی می کند

رویداد
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رویداد             

دیجیتـال«، یکپارچه سـازی فناوری هـای دیجیتـال بـا تمـام زمینه هـای 
کسـب وکار اسـت. این یکپارچه سـازی سـبب تغییرات بنیادینـی در مورد 
عملکرد و نحوه ارزش رسانی به مشتری می شود. به عالوه این که این کار یک 
تغییر در فرهنگ سازمانی است که نیاز به چالش با وضعیت موجود دارد. به 
این معنی که گاهی نیاز اسـت از فرآیندهای کسـب وکار قدیمی که شـرکت 
بر پایه آنها سـاخته شـده، کنار گذاشـته شـود تا بتوان فعالیت های جدید و 

متناسب تری را انجام داد.

g چرا تحول دیجیتال اهمیت دارد؟
دالیل بسـیاری را می توان جهت روی  آوردن کسـب وکارها به سـمت تحول 
دیجیتـال ذکـر کـرد اما به نظر می رسـد مهم ترین دلیل این باشـد که آن ها 
مجبور به این کار هسـتند. در واقع این مسـئله برای بسـیاری، مسئله مرگ 

و زندگی است.
در کنفرانـس بین المللـی مهندسـی صنایـع عـالوه بـر تحـول دیجیتـال، 

بانکـداری  ازجملـه  دیگـری  مباحـث  بـه 
بیمـه    ،)Digital Banking( دیجیتـال 
مراکـز   ،)Digital Insurance(دیجیتـال
دیجیتـال  فـروش  و  خریـد  و  خرده فروشـی 
 ،)Digital Retailing and Shopping(
 Digital( دیجیتـال  نوشـیدنی  و  غـذا 
رسـانه های   ،)Food and Beverage
پلیـس   ،)Digital Media(دیجیتـال
دیجیتـال)Digital Police(، زنجیـره تأمیـن 
دیجیتال )Digital Supply Chain(، سـالمت 
دیجیتـال)Digital Healthcare( و آمـوزش 

دیجیتال )Digital education( پرداخته شد.
مراحل کنفرانس بین المللی مهندسـی صنایع از زمان ارسـال مقاالت - اول 
مهرماه سـال 98 - آغاز شـد و به دلیل اسـتقبال، این تاریخ تا 15 آبان تمدید 
و حدود 600 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسـال شـد و نتایج نهایی داوری 
مقـاالت، 19 آذر اعـالم و از همـان شـب ثبت نام برای شـرکت در کنفرانس 

آغاز شد.
ایـن همایش با محورهای سـاخت و تولیـد، داده کاوی و بازاریابی دیجیتال، 
روش های مدل سـازی و بهینه سـازی، مکان یابی و تخصیص، الگوریتم های 
ابتکاری و هوش مصنوعی، مهندسـی سیسـتم های سـالمت، سیستم های 
مدیریت، لجسـتیک و زنجیره تأمین، مهندسـی صنایع و نفت، پتروشیمی، 
نساجی و انرژی، مهندسی صنایع و سازمان های دولتی و خدماتی، مهندسی 
مالی و سیستم های اجتماعی- اقتصادی، مدیریت و کنترل کیفیت، نگهداری 
و تعمیـرات و پایایـی، عدم قطعیت و شبیه سـازی و مدیریت و کنترل پروژه 

شروع به کار کرد.
کنفرانـس بین المللی مهندسـی صنایـع طبق روال 
هرسـال دارای حامیـان علمـی از جملـه دانشـگاه 
الزهرا)س(، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، 
دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، دانشـگاه شاهد، دانشـگاه دامغان، دانشگاه 
بوعلـی، دانشـگاه آزاد اسـالمی، دانشـگاه خوارزمی، 
دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابل و حامیـان مالی 
ازجملـه  فروشـگاه زنجیره ای رفاه، شـرکت توسـعه 
یکپارچـه ایلیا، شـرکت پرشـیا فاوا گسـترش، بانک 
ایـران زمیـن، شـرکت توسـعه فن افزار توسـن با نام 

شرکت آلیاسیس ارتباط با بیش از 
یك دهه تجربه حضور در صنعت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
شانزدهمین  مالی  حامی 
مهندسی  بین المللی  کنفرانس 

صنایع بود
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تجاری توسـن تکنو )تولیدکننده راهکارهای جامع 
بانکـداری و پرداخت(، شـرکت سـاتکاپ، شـرکت 
فناپ، شرکت گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا 
و شـرکت شـهرک های صنعتی تهران بود که عالوه 
بـر حامیان علمی و مادی، خانه مهندسـی صنایع و 
انجمن علمی مهندسـی صنایع نیز حامیان معنوی 

این کنفرانس بودند.
شـرکت آلیاسـیس ارتباط هـم بـا تجربـه ای بیش 
از یـک دهـه حضـور در صنعت فنـاوری اطالعات و 
ارتباطات به ارگان ها، سـازمان ها و کسب وکارهایی 

کـه از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بهـره می برند، به جمـع حامیان مالی 
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع پیوست. این شرکت در 
سـه حوزه تجهیز تخصصی سـخت افزارهای شـبکه، ارائه خدمات مشاوره، 
طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی، نگهداری، آموزش و خدمات پس از فروش 
در شبکه های رایانه ای، امنیت شبکه، مراکز داده و ارتباطات یکپارچه و ارائه 

راهکارهای جامع مبتنی بر شبکه های رایانه ای ارائه خدمت می کند.

g  در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
چه گذشت؟

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع چهارشنبه دوم بهمن 98 
با خیرمقدم دکتر مهناز مالنظری رئیس دانشگاه الزهرا)س( و دکتر مهدی 
فتح اله رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران آغاز و دکتر مهدی سیف برقی 

برنامه کنفرانس را اعالم کرد. 
در ادامه مراسـم افتتاحیه، دکتر انوشـیروان محسنی بندپی استاندار تهران 
درخصوص ضرورت هوشمندسازی کالن شهرها به ویژه شهر تهران، دکتر 
محمدصالح اولیاء معاون تحقیقات و منابع انسـانی وزارت نیرو درخصوص 
تحـول دیجیتـال و آینده مهندسـی صنایع و دکتر محسـن پورسـیدآقایی 
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه علـم و صنعت درخصوص تحـول دیجیتال در 

حمل ونقل شهری به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین در این کنفرانس صاحبنظران بسیاری از جمله دکتر محمدصالح 
اولیـا پیرامـون تحول دیجیتال و آینده مهندسـی صنایع، پروفسـور ویتولد 

پدریکـز پیرامـون هوش مصنوعی قابل تشـریح )از 
داده ها تا نشـانه ها و دانه های اطالعات(، دکتر امین 
کابلـی درخصوص انسـان در عصر هوش مصنوعی، 
پروفسـور راجندرا پراساد موهانتی درباره مهندسی 
صنایـع در حـوزه صنعـت 4، پروفسـور داور پیشـوا 
پیرامون اینترنت اشیا )امکانات آن همراه با چالش ها 
و اقدامـات الزم در ایجـاد امـور امنیتی(، پروفسـور 
علیرضا منتظمی از دانشـگاه McMaster   کانادا 
درخصـوص صنایع پیرامون سـفر به سـمت تحول 
دیجیتال، پروفسـور وان مهتار وان یوسـف پیرامون 
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت پروژه و پروفسور جالل عشایری پیرامون 
نقش مهارت های نرم در آموزش مهندسـی صنایع و دیجیتال )بررسـی علم 

نرم( سخنرانی کردند.
در خـالل برگـزاری شـانزدهمین کنفرانـس بین المللـی مهندسـی صنایـع، 
کارگاه های مختلفی با مدرسانی چون مهندس امیررضا تجلی با موضوع کاربرد 
علـوم داده و عظیـم داده ها در صنعت، دکتر سـیدمجتبی سـجادی با موضوع 
بهینه سـازی مبتنی بر شبیه سـازی داده محور، دکتر حامد نوذری و دکتر رضا 
توکلی مقدم با موضوع اینترنت اشـیاء و کاربردهای آن در مهندسـی صنایع، 
دکتر مجید رفیعی با موضوع بازاریابی دیجیتال و مهندسی صنایع و مهندس 
سیدمحمدحسـین اورازانی با موضوع ارتقای قابلیت های CPLEX   به کمک 

پایتون در راستای اعتبارسنجی مدل های برنامه ریزی ریاضی برگزار شد.
برگزاری نشسـت های صنعتی از دیگر برنامه های این کنفرانس دوروزه بود 
کـه براسـاس آن بانک ایـران زمین با محوریت بانکداری دیجیتال، شـرکت 
آلیاسـیس ارتبـاط بـا موضـوع SAMP   و جایـگاه آن در تحـول دیجیتال، 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای کشـور درخصوص سـامانه های 
هوشـمند نظارتی و ایمنی ناوگان حمل ونقل عمومی، پژوهشـکده بیمه در 
زمینه تحول دیجیتال در صنعت بیمه، شرکت توسعه یکپارچه ایلیا و پرشیا 
فاوا گسترش درخصوص اثر   ERP برکاهش اثر شالقی در زنجیره تأمین و... 

این نشست ها را برگزار کردند.
در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دکتر رضا سمیع زاده 
عضـو هیأت علمی دانشـگاه الزهرا)س( درخصـوص تحول دیجیتال و تأثیر 

تاثیرات  دیجیتال  تحوالت 
عمیقی  بر روی عملكرد سازمان ها 
و کسب وکارها می گذارد و مدل 
تغییر  را  کسب وکارها  تبلیغات 

می دهد
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آن بر تغییر مدل های کسب وکار سخنرانی کرد و با 
توجه به این که تحول دیجیتال شامل مجموعه ای از 
تحوالت عمیق و تغییرات سازمان ها و کسب وکارها 
اسـت و ایـن تحـول در حوزه فعالیت هـا، فرآیندها، 
توانایی هـا و مدل هـای کسـب وکار، بـه سـازمان ها 
اجـازه می دهـد تـا بتواننـد از فرصت های ناشـی از 
توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصل شده ناشی 
از توسـعه آنها در جوامع بشـری اسـتفاده کرده و از 
آنها در راستای استراتژی ها و اولویت های خود بهره 
بگیرنـد بـه بررسـی تأثیر تحول دیجیتـال بر تغییر 

مدل های کسب وکار پرداخت.
دکتر سـمیع زاده در این سـخنرانی اشـاره می کند: 

با بکارگیری این مفهوم در یک سـازمان یا کشـور با اسـتفاده از فناوری هایی 
همچـون رایانـش ابـری، اپلیکیشـن های موبایـل، شـبکه های اجتماعـی، 
داده کاوی و تحلیـل داده هـا، هوش مصنوعی و... می توان ادعا کرد که تحول 
دیجیتال در سـازمان و یا کسـب وکار عملیاتی شـده اسـت. آنچه مشـخص 
است، این که تحول دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است و سازمان هایی موفق 
هسـتند که بتوانند همسـو با تحول دیجیتالی؛ اسـتراتژی ها و عملکرد خود 

را تنظیم کنند. 
در این کنفرانس دوروزه عالوه بر ارائه سـخنرانی ها و برگزاری نشسـت های 
مختلف، بازی هایی در نظرگرفته شد و برای تبدیل دانش تئوری دانشجویان 
به دانش عملی و تجربه بازار واقعی در یک دنیای شبیه سازی شـده اقدام به 
برگـزاری بـازی زنجیـره تأمیـن کردند. این بـازی برای اولین بـار به صورت 
گروهی در دانشگاه MIT   آمریکا به اسم »Beer Game« در چهار سطح 
خرده فـروش، عمده فـروش، توزیع کننـده و کارخانه برگزار شـده که در این 
بازی شرکت کنندگان با تصمیم گیری در مورد خرید و فروش خود در هر دور 
از بازی سعی در کسب بیشترین امتیاز هستند. سناریوی بازی به این صورت 
است که شرکت کنندگان با توجه به مفاهیمی همچون تحقیق در عملیات، 
کنتـرل موجـودی، آنالیـز تصمیم گیـری، طرح ریزی واحدهـای صنعتی و 
برنامه ریزی تولید سعی در اتخاذ تصمیماتی هستند که در سطح خودشان 
انجام بیشترین میزان سود از خرید و  فروش هایی که انجام می دهند، هستند. 
این بازی به صورت گروهی در تیم های چهارنفره انجام می گیرد و هر تیم در 
هر راند از بازی موظف به خریدوفروش کاال هسـتند و درنهایت تیم اجرایی 
بازی که ناظر به فرآیند بازی است به عنوان مشتری نهایی به خرید از سطح 

آخـر زنجیـره تامین می پـردازد. در پایـان، مجموع 
امتیازهای هر تیم توسـط کادر اجرایی مشـخص و 

برنده اعالم می شود.
بـازی دیگـری بـا عنـوان بازی بازار سـرمایه اسـت. 
بـازار سـرمایه از سـه سـطح شـرکت های سـهامی 
عام، کارگزاران، سـهامداران تشـکیل شـده اسـت. 
شـرکت های سهامی متشـکل از گروه های صنعتی 
خودروسـازی، پتروشـیمی، دارو، کشاورزی، بیمه، 
فلزات، الستیک، صنایع غذایی، مسکن و... هستند 
)این بخش توسـط گـروه اجرایی در بـازی گردانده 
می شـود( و شـرکت کنندگان در نقش سـهامداران 
هسـتند و آموزش و شبیه سازی بازار سرمایه جهت 
آشنایی دانشجویان با مفاهیم و قوانین بورس هدف این بازی است. براساس 
این بازی؛ شـرکت کنندگان در طول راندهای مختلف باهم رقابت می کنند 
و به خریدوفروش سهام شرکت های مختلف می پردازند. در نهایت شخصی 
برنده است که بتواند بیشترین سود را از خرید و فروش خود داشته باشد. این 
بـازی بصـورت فـردی صورت می گیرد و هر فرد بایـد در طول بازی به دنبال 
الگوریتمی با استفاده از داده های پیشین باشد که منجر به کسب بیشترین 
سـود در راندهای مختلف شـود. هدف این بازی بکارگیری مفاهیمی چون 
اقتصاد مهندسـی، الگوریتم های ابتکاری برای حل مسـائل بهینه سـازی و 
آنالیز تصمیم گیری اسـت. در پایان این نهال که سـال 1380 توسط انجمن 
مهندسی صنایع ایران به پشتوانه دانشگاه ها و جامعه مهندسی صنایع کشور 
با عنوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع سر برآورد و امروز معتبرترین 
و بزرگترین رویداد کشور در حوزه مهندسی صنایع به شمار می رود، با قرائت 

بیانیه پایانی و تجلیل از نویسندگان مقاالت برتر به کار خود پایان داد. 
بی شک راه نجات کشور در وضعیت فعلی، بهره گیری از ابزارها و تکنیک های 
مهندسـی صنایع اسـت و از آنجا که مشـکالت کشـور تک بعدی نیسـت و 
ترکیبـی از مسـائل اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسـی را 
شـامل می شـود، راه حل های مقطعی و یکجانبه جوابگو نیست و باید نسبت 
به »تبیین« مسـائل راهبردی و سـپس حل مسـائل اقدام کرد. مهندسـی 
صنایع به دلیل نگاه سیستمی )آنچه اکنون کشور به شدت به آن نیاز دارد( 
و بهره گیـری از علـوم مدیریـت، علوم اقتصادی، مباحث فنی و انسـانی باید 
نگاهی همه جانبه به مسـائل داشـته باشد و مسائل را درست تبیین و تعریف 

کند و برای آن، راهبرد و راهکار ارائه کند.

سازمان  در  دیجیتال  تحول 
این  از  پیش  کسب وکار  یا 
و  ــده  ش عملیاتی  دنیا  در 
است؛  اجتناب ناپذیر  امــری 
که  هستند  موفق  سازمان هایی 
خود را همسو با این تحوالت کنند

رویداد
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گزارش

محمدجواد تنها
گردشگری، گنجینه ای بی انتهاست؛ مجموعه ای 
از فرصت هـای بکر، بدیع و جذاب که در بسـیاری 
از کشورها تبدیل به اصلی ترین رکن اقتصاد شده 
اسـت و حـدود 13درصـد از تجارت جهانـی را به 
خود اختصاص می دهـد. تایلند، مالت، جامائیکا، 
کرواسی و ایسلند از جمله کشورهایی هستند که 
بیشترین وابستگی را به صنعت گردشگری دارند. 
صنعـت گردشـگری سـاالنه 1.2 تریلیـون دالر 
گـردش مالـی دارد. در سـال 2019 رقمـی بالـغ 
بـر 756 میلیـارد دالر بـه گردشـگری آنالیـن 
اختصاص داشـته و پیش بینی می شـود این رقم 
در سال 2020 به 817 میلیارد دالر برسد. ایاالت 
متحـده آمریکا با گردش مالی 190 میلیارد دالر، 
بـه تنهایـی 25 درصد از بازار گردشـگری آنالین 

جهان را به خود اختصاص داده است. 
پیش بینی می شـود تا سـال 2023 بیش از 700 
میلیـون نفـر از مردم جهـان، از طریق روش های 
آنالیـن بـرای رزرو اقدام کنند. در حال حاضر 57 
درصـد از رزرواسـیون هتل ها از طریق روش های 
آنالین صورت می پذیرد. 53 درصد از گردشگران 
در خاورمیانه، رزرواسیون آنالین خود را از طریق 
گوشـی هوشـمند انجام می دهند. ایـن در حالی 
اسـت کـه این رقـم در مورد گردشـگران اروپایی 
33 درصد و در آمریکای شمالی 28 درصد است. 
حدود 80 درصد از مشـتریان اماکن گردشگری، 
نقـد و نظـرات خـود را می نویسـند. 54 درصـد 
از گردشـگران نیـز بـه طـور معمـول در 12 مـاه 
نخسـت پـس از سفرشـان، نقـد و نظر خـود را از 
طریق سـایت ها و اپلیکیشن های مربوطه منتشر 

می کنند. 
90 درصد از مشتریانی که از سیستم های آنالین 
گردشـگری اسـتفاده می کنند، به نقد و نظرهای 
منتشرشـده در پلتفرم های گردشـگری اهمیت 
می دهند و برمبنای آنها تصمیم گیری می کنند. 
سـایت Tripadvisor   ماهیانـه 325 میلیـون 
کاربـر فعـال دارد. سـایت Booking.com نیز 
بـه طور ماهیانه میزبـان 443 میلیون کاربر فعال 

است. 
هـر گردشـگر پس از بررسـی حدود 38 سـایت، 
اقـدام بـه تصمیم گیـری و رزرو نهایـی می کنـد. 
این بررسـی ها حداقل 5 روز بـه طول می انجامد. 

علیرغـم تمایـل گردشـگران بـه اسـتفاده از 
اپلیکیشـن ها، 50 درصد از آنها، حداکثر یک ماه 
پس از سفر، اپلیکیشن های گردشگری را از روی 

گوشی های هوشمند خود  پاک می کنند. 
سـرعت پاسخگویی و کارکردن در حالت آفالین، 
از جملـه ویژگی های پرطرفـدار در میان کاربران 

اپلیکیشن های گردشگری است. 
در زیر فهرسـتی از برترین شـرکت های فعال در 

بازار گردشگری آنالین را مشاهده می کنید:
Expedia, Inc.
Priceline Group Inc.
TripAdvisor LLC
Ctrip.Com International, Ltd.
Hostelworld Group

Hotel Urbano Travel and Tourism 
Sa
Cheapoair.Com 
Trivago Gmbh
Thomas Cook Group plc 
MakeMytrip Limited
Alibaba Group
Elong, Inc.
TUI Group
Tuniu Corporation
AirGorilla, LLC
Hays Travel limited
 Airbnb, Inc.
Yatra Online Private Limited, India

سامانه های آنالین در خدمت گردشگری

جدول زیر نوع و میزان جستجوی کاربران را در حوزه گردشگری نشان می دهد. 
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آمارها نشـان می دهند علیرغم گسـتردگی اسـتفاده از تلفن های هوشـمند و تبلت ها، کاربران در جسـتجو و رزرواسـیون خدمات گردشـگری، بیشـتر از 
رایانه های شخصی استفاده می کنند.

g کارت های اعتباری ویژه سفر
بیشـتر خطوط هواپیمایی مطرح جهان، کارت های اعتباری ویژه ای در اختیار 
مشـتریان خـود قرار می دهنـد. این کارت های اعتباری عالوه بر ذخیره سـازی 
امتیازات مشتریان برمبنای مسافت پروازی و ارائه تخفیف در خریدهای بعدی، 
مجموعه ای از امتیازات و تخفیف های دیگر را در حوزه های مرتبط مانند اجاره 
خودرو، هتل، تورهای تفریحی و حتی خرید از فروشگاه ها، در اختیار مشتریان 

قرار می دهند. 
بـه عنـوان مثال کارت  اعتبـاری ترکیش ایرالیـن »Turkish Airlines«   با 
عنوان Miles&Smiles  شناخته می شود و کارت  اعتباری شرکت هواپمایی 
قطـر Qmiles    نـام دارد. اکثـر ایـن کارت هـای اعتبـاری همانند سـایر انواع 
کارت های اعتباری، داری سطح بندی های طالیی، نقره ای و پالتینیوم هستند. 

در زیر فهرستی از برترین کارت های اعتباری ویژه سفر را مشاهده می کنید:
Capital One® Venture® Rewards Credit Card

 Chase

Sapphire Preferred Card
Delta SkyMiles® Gold American Express Card
Delta SkyMiles® Platinum American Express Card

 Citi® / AAdvantage® Executive World Elite™
 ®Mastercard
Alaska Airlines Visa Signature® credit card

 Southwest Rapid Rewards Performance Business
Credit Card
Delta SkyMiles® Reserve American Express Card
JetBlue Plus Card

10 کشوری که بزرگترین صنعت گردشگری را در اختیار دارند:
1- ایاالت متحده آمریکا  .......................................................  488 میلیارد دالر
2- چین ...................................................................................  224 میلیارد دالر
3- آلمان ..................................................................................  130 میلیارد دالر
4- ژاپن ..................................................................................  106 میلیارد دالر
5- انگلستان ....................................................................  103 میلیارد دالر
6- فرانسه .......................................................................  89 میلیارد دالر
7- مکزیک ..............................................................  79 میلیارد دالر
8- ایتالیا ........................................................  76 میلیارد دالر
9- اسپانیا .........................................  68 میلیارد دالر
10- برزیل ..................  56 میلیارد دالر

گزارش
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معصومه احمدیان
گاهی اوقات، کاهش سـرعت اینترنت موهبتی از جانب کائنات اسـت تا بلکه 
کمی از دنیای مجازی خارج شده و در زندگی حقیقی به تفریح، هم نشینی و 
هم صحبتی با اطرافیان خود بپردازید. اما در سایر مواقع، خصوصاً وقتی سرکار 
هستید یا قصد انجام یک تحقیق علمی یا درسی مهم را دارید، کندی سرعت 
اینترنت شـوخی بی رحمانه کائنات با شماسـت که سبب افت جدی راندمان 
کاری می شـود. در ایـن گزارش قصد داریـم 10 راه موثر برای نجات از کندی 

نابهنگام سرعت اینترنت ارائه کنیم.

g گام نخست: سرعت و طرح اینترنت خود را کنترل کنید
گاهی کندی سرعت اینترنت تنها یک دلیل دارد: شما هزینه پایینی را برای 
یک سرویس اینترنت کم سرعت پرداخت کرده اید؛ برای حصول اطمینان از 
سـرعت واقعی سـرویس اینترنت خود، با پشـتیبانی تماس بگیرید یا با ورود 
به پنل کاربری خود، ابتدا سرویس و سرعت اینترنتی که خریداری کرده اید 
را بررسـی کنید. بعد از این که از سـرعت واقعی سـرویس خود مطلع شدید، با 
مراجعه به وبسـایت Speedtest.net، اقدام به انجام تسـت سرعت کنید 
و اگـر اعـداد و ارقامی که مشـاهده می کنید، با اعداد و ارقام سـرعت اینترنت 
خریداری شـده مطابقت دارد، تنها راه افزایش سـرعت اینترنت، ارتقای طرح 
اینترنت شـما ازسـوی شرکت ارائه کننده خدمات است. به زبان ساده تر، باید 
کمی سـر کیسـه را شـل کنید و طرح پرسـرعت تری خریداری کنید. البته با 
به کارگیـری برخـی ترفندها می توانید اندکی سـرعت اینترنت خود را بهبود 

بخشید. 

g گام دوم: رفع ایراد سخت افزاری
پیـش از آنکـه وقت و بی وقت به تلفن های پشـتیبانی شـرکت اینترنت زنگ 
بزنید، پیشـنهاد می کنیم برای رفع کندی سـرعت اینترنت، یک بار مودم را 
روشن و خاموش کنید و ببینید آیا تغییری در سرعت ایجاد می شود یا خیر؟ 
در بسـیاری مـوارد، یک خاموش و روشـن کردن سـاده مـودم می تواند تاثیر 

قابل توجهی در رفع کندی سرعت اینترنت داشته باشد. 

همچنین اگر در منزل یا محل کار خود رایانه یا گوشی موبایل دیگری وجود 
دارد، سرعت اینترنت در آنها را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا آنها هم با کندی 
سرعت مواجه هستند؟ اگر تنها یک دستگاه با کندی سرعت روبه رو باشد، آن 
وقت احتمال این که کندی سرعت مربوط به روتر یا مودم نباشد، زیاد است. 

g گام سوم: رفع عیب سیگنال وایرلس
اگر از طریق وایرلس به اینترنت متصل شده اید، ممکن است سرعت اینترنت 
و مودم مشـکلی نداشـته باشـد اما تنها افت سـیگنال باعث افت سرعت شما 
شده باشد. در چنین مواردی، با جابجایی مودم یا دستگاه یا استفاده از برخی 

ترفندها، می توانید با افت سیگنال مقابله کنید. 

g  گام چهارم: اپلیكیشن ها، افزونه ها و برنامه هایی که
پهنــــای باند اینترنت را می خورند، غیرفعال کنید

اگـر از نظـر سـخت افزاری، اینترنت شـما مشـکلی ندارد، بایـد جای دیگری 
دنبال علت کندی سـرعت اینترنت بگردید. برخی برنامه ها نیز ممکن اسـت 
سـبب کنـدی سـرعت اینترنت شـوند. مثاًل اگر بـا کمـک برنامه هایی نظیر 
BitTorrent   یـا IDM   فایل هـای اینترنتـی را دانلـود می کنیـد، طبیعتـاً 
سرعت معمول وب گردی کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می کنیم روی 
مرورگرهـای خـود افزونه هایی مانند AdBlock Plus و FlashBlock که 
برخی تبلیغات آنالین، انیمیشـن ها و ویدیوهای اشـغال کننده پهنای باند را 

مسدود می کنند را  نصب کنید. 
 Google Drive، OneDrive DropBox ازسوی دیگر، سرویس هایی نظیر
و... که به صورت خودکار فایل های شـما را روی فضای ابری آپلود می کنند، 
دور از چشـم شـما حجم و سـرعت اینترنت را مصرف می کنند. بنابراین، در 
زمان هایی که به این سـرویس ها نیاز ندارید، آنها را متوقف کنید.همچنین، 
رایانه هـا خصوصـاً در وینـدوز 10، فایل هـای به روزرسـانی ضـروری را در 
پس زمینـه وینـدوز دانلـود می کنند. بـرای این که در چنیـن مواقعی با افت 
سـرعت مواجه نشـوید، تنظیمات آپدیت ویندوز را روی گزینه ای قرار دهید 
که پیش از دانلود فایل های به روزرسـانی، از شـما پرسـیده شـود که آیا قصد 

10 فرمان برای رهایی از کندی سرعت اینترنت

گزارش
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دارید هم اکنون این به روزرسـانی انجام شـود یا آن را به بعد موکول خواهید 
کرد؟ شـاید این راه حل ها تمام مشـکالت شـما را رفع نکند اما در مواردی که 
سرعت اینترنت پایینی دارید، کمک می کند تا بتوانید از سرعت اینترنت خود 

حداکثر استفاده را داشته باشید.

g جدید را امتحان کنید DNS گام پنجم: یك سرور
 ،www.fanava.com وقتی در مرورگر خود آدرسی را وارد می کنید مانند
رایانه شما برای تبدیل این آدرس به آدرس IP   و رفتن به صفحه مورد نظر، 
از کدی به اسم DNS   استفاده می کند. برخی مواقع، سرورهایی که رایانه 
شما در آن به دنبال اطالعات می گردد، یا دچار مشکل بوده یا به کلی خارج 
از سـرویس هسـتند. به همین منظور، باید به دنبال سریع ترین و امن ترین 

سرورهای DNS بگردید. 

g  گام ششم: مرورگر خود را برای اتصال با اینترنت کند
تنظیم کنید

رفـع ایـراد و عیب یابی سـرعت اینترنت اندکی زمان بر اسـت به طوری که 
شـاید فرصـت امتحان همه راهکارها را نداشـته باشـید خصوصـاً وقتی در 
محیط هایی مانند کافی شـاپ هسـتید و برای خالص شـدن از شـر کندی 
سـرعت اینترنت، کاری از دسـت شـما برنمی آید. در چنین مواردی، بهتر 
اسـت مرورگر خود را برای اینترنت کم سـرعت تنظیم کنید. بدین صورت 
که از نسـخه HTML یا نسـخه موبایل وبسـایت مورد نظر استفاده کنید یا 
لود شـدن عکس ها و ویدیوها را غیرفعال کنید. پیشـنهاد ما این اسـت که 
بـرای چنیـن مواقعی، روی لپ تاپ یا رایانـه رومیزی خود از مرورگر دومی 
اسـتفاده کنید. ارزش این کار را قطعاً در مواقعی که با افت سـرعت مواجه 
هستید، در می یابید.   اگر هیچ یک از موارد باال به کمک تان نیامد، می توانید 
اینترنت موبایل خود را از طریق گزینه hotspot   با رایانه و لپ تاپ خود 
به اشتراک بگذارید، گرچه این کار خصوصاً اگر سیستم عامل لپ تاپ شما 
ویندوز 10 باشد، به دلیل این که غیرفعال کردن به روزرسانی های ویندوز 
در این نسخه از سیستم عامل تقریباً کار دشواری است، می تواند منجر به 

تحمیل هزینه های گزاف شود. پس حواس خود را جمع کنید.

g گام هفتم: هوشمندانه کار کنید
در مواقعی که با اینترنت کم سرعت مواجه هستید، باید نسبت به مواقعی 

که اینترنت پرسرعت دارید، در اولویت بندی فعالیت های خود تجدیدنظر 
کنید. پس کارهای خود را از مواردی که به پهنای باند بیشتری نیاز دارند، 

به مواردی که به پهنای باند کمتری نیاز دارند، اولویت بندی کنید. 

g گام هشتم: با پشتیبانی تماس بگیرید
معموالً وقتی با افت سرعت مواجه هستیم، اولین گزینه ای که به ذهنمان 
می رسـد، تماس با پشـتیبانی است. اما در اینجا متوجه شدیم که همیشه 
تماس با پشـتیبانی اولین گزینه نیسـت بلکه تنها وقتی که تمام موارد باال 
را انجام داده و نتیجه نگرفتیم، زمان آن می رسـد که با پشـتیبانی تماس 
بگیریـم. البتـه، در هنـگام تمـاس با پشـتیبانی  رعایت احتـرام و برخورد 
محترمانـه را فرامـوش نکنیـد؛ سـعی کنید هرگـز با این ذهنیـت که آنها 
عمداً سـبب افت سـرعت شما شده اند، با پشـتیبانی تماس نگیرید در این 
صورت احتمال این که بهتر راهنمایی شـده و نتیجه مطلوب تری بگیرید، 

افزایش می یابد. 

g گام نهم: سراغ یك شرکت بهتر بروید
اگر مشـاهده کردید که مسـئول پشتیبانی ISP شرکتی که از آن سرویس 
اینترنـت دریافـت می کنیـد، کمکی به شـما نمی کنـد و کیفیت خدمات 
این شـرکت نیز رضایت شـما را جلب نمی کند، وقت آن رسـیده تا شرکت 
ارائه کننـده اینترنـت خود را عوض کنید. هرچند این کار نیز ممکن اسـت 
مانند خریدن یک هندوانه دربسـته باشـد اما قبل از هرگونه تصمیم، حتماً 
با دوستان خود و افرادی که از سایر ISP ها استفاده می کنند نیز پرس وجو 

کنید و شرکت هایی که امتحان خود را پس داده اند را انتخاب کنید.

g گام دهم: از زمان خود استفاده بهینه کنید
اگر تا اینجای کار خوش شـانس بوده باشـید، می توانید سـرعت اینترنت 
خـود را تـا حـد مطلوبی افزایش دهید اما اگر آنقدر بدشـانس بوده باشـید 
کـه هیچکـدام از 9 راهـکار بـاال برای شـما جوابگو نباشـد، تنهـا راهی که 
دارید این است که بدون ناامیدی، از زمان خود استفاده کنید! مادامی که 
وبگردی های شـما خیلی وابسـته به پهنای باند نباشد، این کندی سرعت 
می تواند به فعال تر شـدن شـما کمک کند؛ مثاًل اگر باز شـدن یک صفحه 
اینترنتی یک دقیقه زمان می برد، از این یک دقیقه برای استراحت یا انجام 

سایر کارهای خود استفاده کنید.
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لیال محمدپور
سـال 2019 را می توان به عنوان یکی از بهترین سـال های تولید انیمیشـن در جهان نام برد. سـال 2019 جزو زمره سـال های خوب دوران انیمیشـن بازها 
بود و چند فرنچایز ادامه یافت و چندین فرنچایز دیگر به ایستگاه آخر رسیدند. در این مطلب سعی داریم بهترین های سال 2019 را به شما معرفی کنیم.

بهترین انیمیشن های سال 201۹

قسمت چهارم داستان اسباب بازی بی شک بهترین انیمیشن امسال است؛ 
یک بازگشـت شـکوهمندانه و زیبا که کمتر کسـی فکر می کرد تا این حد 
بتواند موفق آمیز عمل کند. جادوی پیکسار در تک تک سکانس های این 
اثر پیداست و قصه ای که سازندگان آن برای خاتمه دادن به داستان وودی 
و باز و رفقا به نگارش درآورده اند، بی نظیر است. این انیمیشن با مخاطبین 
دیروز خود بزرگ شده و حاال حرف های زیادی برای گفتن دارد. داستان 
اسـباب بـازی4 حجـت را بر این فرنچایز بیسـت و چند سـاله تمام کرد و 
توانست ثابت کند که دنباله ها همیشه ضعیف نیستند بلکه گاهی می توانند 
 ،)Toy Story 4( »4 قوی تر هم باشند. پیکسار با »داستان اسباب بازی
فیلمی سـاخته اسـت که یک اسـباب بازی بعد از این که خودش را آشغال 
 می نامـد، ده هـا بـار به طـرز ناموفقـی بـرای خودکشـی تـالش می کند!

یکی از پرسـش های مهم در ذهن بسـیاری از عالقه مندان این انیمیشـن 
فناوری سـاخت آن اسـت. عالقمندان بارها از خود سـوال می کنند که در 
ساخت داستان اسباب بازی 4 از چه نرم افزار هایی برای طراحی و ساخت 
داسـتان اسـتفاده شـده اسـت؟ بسـیاری از نرم افزار هـای بـه کار برده در 
سـاخت این انیمیشـن در دسترس عموم قرار دارد و همین موضوع اثبات 
می کنـد کـه هنر فردی و تالش فوق العاده طراحان انیمیشـن، مهم ترین 
ابزار در ساخت یک شاهکار سینمایی است. یکی از این ابزارها اپلیکیشن 
»اسـکچ بوک« اسـت که درطراحی و نقاشی مورد استفاده قرار می گیرد. 
ایـن اپلیکیشـن را  شـرکت اتودسـک به فروش می رسـاند. یکـی دیگر از 
نرم افزارهای مورد اسـتفاده در این شـاهکار سـینمایی اسـت. این برنامه 
تحـت وب بـا کمترین میزان اسـتفاده از سـخت افزار، نتیجه ای مشـابه با 
ایالستریتور را برای کاربر به ارمغان می آورد. ذکر این نکته ضروری است 

کـه اسـتفاده از برنامـه Gravit Designer برای 15 روز رایگان اسـت. 
آخریـن برنامـه ای که در لیسـت کوتاه اپلیکیشـن های طراحی داسـتان 
اسـباب بازی 4 قرار دارد و از قضا مهم ترین برنامه اسـتفاده شـده در این 
پروژه نیز محسـوب می شـود Pixar RenderMan نام دارد. رندرمن 
یک برنامه اختصاصی از شـرکت پیکسـار است که برای طراحی و ساخت 
انیمیشـن و ویدیو مورداسـتفاده قرار می گیرد. در سـال 2014، پیکسـار 
این برنامه با ارزش را به صورت رایگان بر روی اینترنت قرار داد تا اشخاص 
مختلـف بتواننـد برای پروژه های غیرمالی، از آن اسـتفاده کنند. رندرمن 
می توانـد از انـواع دوربین هـای حرفـه ای فیلم بـرداری پشـتیبانی کند و 
سـرعت پردازش مسـائلی مثل جاذبه و فواصل کاراکتر ها و اشـیا، در این 
برنامه بسیار زیاد است. کمتر از 100 نفر در سراسر جهان، استفاده کامل 
از گزینه های مختلف این برنامه را به صورت کامل آموخته اند که این یکی 

از عجیب ترین ها محسوب می شود.

داستان اسباب بازی ۴

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید

سری چگونه اژدهای خود را تربیت کنید از دیگر فرنچایزهایی است که هر 
قسـمت جدید آن ثابت کرده که می تواند از قسـمت قبلی بهتر ظاهر شـود 
و عملکرد قوی تری داشته باشد. دین دبلوا در ساخت سری انیمیشن های 
چگونـه اژدهـای خـود را تربیت کنیم وسـواس زیـادی به خـرج داده و در 
حقیقت نزدیک به ده سـال از زندگی اش را وقف این فرنچایز کرده اسـت. 
قسـمت سـوم گرچه آنچنان جلوتر از قسـمت دوم قرار نمی گیرد ولی این 
اثر هم به مانند قصه اسـباب بازی 4، یک پایان بندی زیبا و باشـکوه برای 

داستان اژدها سواران است.
تکنیک های انیمیشن How To Train Your Dragon 3   مانند همیشه 
از بهترین ها در سبک خود هستند و مشخصا روی تک تک صحنه ها مدتها 
کار شـده اسـت. جهانی که در این انیمیشن به چشم می خورد، تنوع بسیار 
باالیـی از لحـاظ جغرافیایـی دارد و کاراکترهـای متعدد و بزرگ شـده آن 
نسـبت به نسـخه های قبل، همگی کار طراحان را سـخت تر کرده و آنها به 

خوبی از پس این کار برآمده اند. قسمت سوم چگونه اژدهای خود را تربیت 
کنید علی رغم برخی ایرادات ریز می تواند یک داسـتان عاشـقانه، حماسی 

و کمدی خوب را خلق کند و راه را برای ادامه راه نیز باز بگذارد. 

گزارش
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کالوس کاری از کشـور اسـپانیا اسـت و نگاهی جدید به مقوله کریسـمس 
دارد. کالوس توانسته با زاویه جدیدی به عید مسیحیان نگاه کند و یک اثر 
کریسمسـی کامال متفاوت ایجاد کند. انیمیشـن کالوس محصول 2019  
نه تنهـا یکـی از بهترین انیمیشـن های امسـال اسـت بلکه با شایسـتگی در 
رده ی بهترین آثار ساخته شده با موضوع کریسمس قرار می گیرد. سرجیو 
پابلوس اسپانیایی با انیمیشن Klaus )کالوس( در اولین تجربه کارگردانی 
خود نشـان می دهد چطور می توان از روی یک موضوع به ظاهر تکراری به 
اقتباسـی مدرن دسـت پیدا کرد.کالوس یک اثر دو بعدی جذاب اسـت که 
به ریشه های بابانوئل می پردازد و این پدربزرگ مهربان برفی را برای اولین 
بار از سـرآغاز برانداز می کند. کالوس هم سـر و شکل سنتی دارد هم درباره 
یک داسـتان کامال کالسـیک سـنتی است اما در عین حال طراوت و تازگی 
بی نظیـری دارد و می توانـد مخاطـب خـود را بارهـا غافلگیر کنـد. درتولید 
 Toon بـا نرم افزار عالی خود به نام   Toon Boom کالوس، تیـِم تون بـوم

Boom Harmony   نقش بسزایی را ایفا کرده اند. »هارمونی« به عنوان 
نرم افزار پایه در این فیلم مورد استفاده قرار گرفته است و تیم تکنیکی این 
استودیو ابزارهایی برای به جلو راندن محدودیت های تکنیکی این نرم افزار 
نوشـته اند. نـرم افزار اوریجیناِل Klaus بـا TVpaint   از ابزارهای منحصر 

به فرد این مجموعه است.

قسمت دوم فروزن بعد از پنج شش سال 
وقفـه اکـران شـد و بار دیگر داسـتان دو 
خواهـر یعنی السـا و آنا را روایت می کند 
کـه ایـن بار قصـد دارند تا به ریشـه های 
خـود بازگردنـد. قسـمت دوم بـا این که 
چند قدم عقب تر از قسـمت نخست این 
سـری قرار می گیرد اما کماکان یک سـر 
و گـردن بلندتـر از دیگر انیمیشـن ها به 
نظـر می آیـد. انیمیشـن از لحاظ بصری 
خیره کننـده اسـت و آوازها نیـز مقبول 
بـه نظر می رسـند و یکی دوتایـی از آنها 
نیـز تا مدتـی در ذهن مانـدگار خواهند 
شـد. فروزن 2 یک دنباله آبرومند و البته 
نه یک دنباله شـاهکار است که می تواند 

مخاطبین خود را راضی نگه دارد. 

اگر  انیمه سـینمایی »اسـم تو« را دیده باشـید، بعید است که غرق داستان 
عاشقانه و پیچیده و جذاب آن نشده باشید. کارگردان این اثر بعد از ساخت 
اسم تو حاال با کار دیگری برگشته که عجیب و غریب تر از داستان عاشقانه 
قبلی اش اسـت و این عجایب در همان اسـم اثر هم دیده می شـود: »آب و 
هـوا بـا تـو«. دختری که در انیمـه جدید او حضور دارد، قـدرت آب و هوا را 
دارد و عاشـق این دختر شـدن داسـتان خاص خودش را دارد که در انیمه 
جدید ماکوتو شـیناکی قصه آن روایت می شـود. »آبوهواباتو« قرار اسـت با 
نـام »فرزنـد هوا« در جهان اکران شـود و بار دیگر عاشـقانه ای فانتزی را به 

انیمه بازان جهان تقدیم کند.

کالوس

فروزن ۲

آب و هوا با تو
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خانواده آدام بیش از 80 سـال عمر دارد و تاکنون چندین بار به شـکل های 
مختلـف در پـرده نقـره ای سـینما ظاهـر شـده و آخریـن اقتبـاس آنها به 
انیمیشن 2019 برمی گردد، اثری که توانسته به خاطر ماهیت انیمیشنی 
خود بیشتر و بیشتر به فضای طنز گروتسک این شخصیت ها نزدیک شود 
و صداپیشـگان نیز در آن به نحو احسـن شـخصیت ها را دوست داشـتنی 
کرده اند. فضای انیمیشن کمی تا قسمتی شبیه به کارهای تیم برتون است 
اما امضا و اصالت خود را نیز حفظ کرده و از این حیث توانسته خود را از دام 

یک کپی کار شدن در امان نگه دارد.

انیمیشن »من بدنم را از دست دادم« در هفتاد و دومین دوره جشنواره 
فیلم کن با اقبال مخاطبین مواجه شد و توانست یک داستان عاشقانه 
فانتزی را به شـکلی سـورئال در قالب یک انیمیشـن به تصویر بکشـد. 
داسـتان انیمیشـن روایتگر یک دست قطع شـده و بازخوانی خاطرات 
اوسـت؛ در ال بـه الی خاطـرات ایـن دسـت کـه از یک آزمایشـگاه فرار 
کرده، می توان زندگی صاحب قبلی او را دید. سـبک و سـیاق گرافیکی 
انیمیشن من بدنم را از دست دادم حال و هوای یک کار دو بعدی ساده 
را دارد کـه نبایـد گـول ظاهـر آن را خورد چرا که در پـس پرده آن یک 

داستان عمیق نهفته است.

این روزها شـاهد افول نسـبی سـری انگری بردز هسـتیم، فرنچایزی که با 
بـازی ویدئویـی خود و نسـخه های متنوع آن زمانی دنیای سـرگرمی های 
موبایلـی را بـه تسـخیر در آورده بـود و از محبوب ترین فرنچایزها به شـمار 
می آمد؛ حاال تقریباً به نفس نفس زدن افتاده است. انگری بردز 2 دنباله ای 
برای انیمیشـن پیشـین است که با فروش نسبی خود توانست موفق ظاهر 
شود اما ساخته شدن آن در این شرایط یک ریسک پرخطر حساب می شد 
و خوشـبختانه این اثر از پس ماموریت خود یعنی احیای درسـت و درمان 

این سری برآمده است.
قسـمت دوم از قسـمت اول بهتر سـاخته شـده و جنس کمدی زیبایی را 
درون خـود حاکـم کـرده و توانسـته عناصر خالقـی را وارد بدنه داسـتانی 
ایـن پرندگان خشـمگین و خوک هـای احمق دشمن شـان بکند که برای 

هواداران جذاب باشد. 

خانواده آدام

من بدنم را از دست دادم پرندگان خشمگین ۲
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کمیـک بـوک »بتمن هـاش« از بهترین سـری کمیک بوک های شـوالیه 
شـب های گاتهام اسـت و ساخته شدن یک انیمیشن بر اساس این کمیک 
بوک به تنهایی باعث شادی و مسرت هواداران شد. خوشبختانه انیمیشنی 
که برادران وارنر به کمک دی سی ساخته توانسته ضمن حفظ جذابیت های 
کمیک بوک، موارد خالقانه ای را به بطن داسـتان اضافه کند که شـاید در 
نگاه اول چندان به مذاق طرفداران دو آتشه خوش نیاید اما با نگاهی دوباره 

می توان آن را ستایش کرد.
انیمیشن های دی سی برخالف فیلم های این کمپانی توانسته اند یکی پس از 
دیگری موفق ظاهر شوند و با حفظ حال و هوای بزرگساالنه خود، مخاطبین 
جدیدی را نسبت به دیگر انیمیشن ها به سمت خود بکشانند. بتمن هاش 
از بهترین آثار انیمیشنی کمیک بوکی ساخته شده است و نامش در لیست 

بهترین انیمیشن های 2019 به همین خاطر درج شده است. 

عبارت »یکی از تلخ ترین انیمیشـن های سـاخته شـده در 
تاریخ« به راسـتی برازنده فونان اسـت. فونان غم و اندوهی 
در بطن خود دارد که خارج شدن از آن کار هرکسی نیست و 
تیشه ای به قلب تماشاگرش می زند که او را با کاراکتر اصلی 
معصوم و دوسـت داشـتنی اش به شـدت همراه می سـازد. 
فونان از نادیده ترین آثار انیمیشـنی سـال جاری به حساب 
می آیـد. اگـر فیلم »زمانی که پدرم را کشـتند« اثر آنجلینا 
جولـی را دیـده باشـید احتماال بـا حال و هـوای خمرهای 
سـرخ و کامبوج آشـنایی دارید و از تلخی و ترسـناک بودن 
این برهه تاریخی در این کشـور در حیرت مانده اید،  فونان 
نیـز روایتگـر همیـن دوران تاریخی اسـت و کارگردانش از 
دل قصـه والدین کشـته شـده خود اولین اثر خـود را روانه 

سینماها کرده است. 

ریبوت ها و بازسـازی های دیزنی از آثار انیمیشـنی کالسـیک خود تمامی 
نـدارد و ایـن کمپانی روی این دور پولسـاز افتـاده و قصد ندارد حاال حاالها 
از آن بیرون بیاید. امسـال سـال پررونقی برای این دنباله سـازی ها بود و دو 
اثر عالدین و شیرشـاه توانسـتند گیشـه را بترکانند و تماشاگران خود را به 
وجد بیاورند و در این بین شیرشاه عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

گرچه اساسـاً آوردن شیرشـاه در زمره بهترین انیمیشن، کمی جای حرف 
دارد )چرا که مثاًل شـاهد یک الیواکشـن سـینمایی هسـتیم و همچنین با 
داسـتانی کامال کپی پیسـت شده از نسـخه کالسیک روبرو هستیم، حتی 
در دیالوگ هـا! و ایـن یعنـی کاهش خالقیت( امـا کیفیت CGI به کار رفته 
در حیوانـات ایـن اثر آنچنان آدمی را بـه حیرت می آورد که نمی توان از آن 
گذشت. شیرشاه مانند یک مستند بی نظیر داستانی است که بیننده خود 
را از این کیفیت گرافیکی مبهوت می سـازد و آوازها و اجراهای زیبایی نیز 

در خود گنجانده است. 

بتمن هاش

فونان

شیرشاه

گزارش
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این لیست برای تماشاگران ایرانی انتخاب شده و از همین رو نام آخرین داستان 
را در آن گنجانده ایم. انیمیشن آخرین داستان توانسته با ترکیب داستان هایی 
از دل شـاهنامه و تخیل نویسـنده، جهان کهن ایران زمین را به شـکل جالب 
توجهی بازسازی کند و داستان خود را در کنار کمیک بوک های این مجموعه 
در سطحی نزدیک به استاندارد جهانی روایت کند. فیلمنامه آخرین داستان 
مشکالت ریزی دارد و در برخی مواقع گنگ به نظر می رسد اما با این حال این 
دلیل نمی شـود که این انیمیشـن را جزو بهترین کارهای انیمیشن سینمایی 
کشـورمان در تاریخ این صنعت ندانیم؛ موسـیقی های بی نظیر و صحنه های 

نفس گیر انیمیشـن آخرین داسـتان، آن را تبدیل به کاری سـتودنی برای هر 
ایرانـی کـرده و دیـدن آن را برای همه کسـانی که به اسـاطیر کهن عالقه مند 
هستند واجب کرده است. تغییراتی که در داستان حکیم ابوالقاسم فردوسی 
رخ داده در راستای جذابیت بهتر بوده و در برخی مواقع البته به نظر می آید که 
برخی حذفیات می توانسـت پتانسـیل قوی به انیمیشن وارد کند؛ با این حال 
آخرین داسـتان بی شک برای هر مخاطب ایرانی جزو بهترین انیمیشن هایی 
است که می تواند به تماشای آن بنشیند و از تماشای قهرمانان اصیل و پارسی 

آن لذت ببرد و از کیفیت کار نیز راضی باشد.

آخرین داستان

گزارش
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به همان میزان که سریال های تلویزیونی در چند سال اخیر پیشرفت کرده اند، انیمیشن های سریالی هم موفق شده اند وارد یک عصر تازه شوند. با پیشرفت 
فناوری های تولید انیمیشـن، حاال سـاخت انیمیشـن های سـریالی خیلی هم گران تمام نمی شـود. اما آن چه انیمیشـن های سـریالی را در چند سال اخیر 
جذاب تر کرده، تکنولوژی های تازه نیست. این ایده های بی نظیر فیلم نامه نویس های انیمیشن های سریالی است که توانسته آن ها به درجه ای باورنکردنی 

از محبوبیت برساند.
سال 2019 هم برای انیمیشن های سریالی سال پررونقی بود. پیشکسوت های این ژانر، توانستند به روند پیروزمندانه شان ادامه دهند و عناوین تازه هم 
داستان های جذابی برای عرضه کردن داشتند. البته که نباید فراموش کنیم تعدادی از این سریال ها، کامال برای بزرگساالن ساخته شده اند و گروهی هم 

همه گروه های سنی را هدف قرار دادند. بهترین انیمیشن های سریالی سال 2019 را در زیر مرور کنیم.

بهترین انیمیشن های سریالی سال 201۹ 

سومین فصل این سریال، در مقایسه با فصل پیشین، جایگاه بهتری کسب 
می کند. اگرچه هنوز هم نمی تواند به باالترین سـطح داسـتان و نقطه اوج 
فیلم نامـه ارزشـمندش راه پیـدا کند، اما سـرگرم کننده و خنده دار اسـت. 

سـریال Big Mouth   بیشـتر بر روی روایت کردن مشـکالت نوجوانان با 
لحنی بزرگساالنه تمرکز می کند. خبر خوب این که نتفلیکس پس از آغاز 
پخش فصل سوم، این سریال را برای سه فصل دیگر هم تمدید کرده است.

این سـریال انیمیشـنی آنتولـوژی، در هر اپیزود 
کوتاه خود به روایت یکی از درگیری های انسـان، 
روبات ها و عشق آخرالزمانی )و احتماالً مرگ آور( 
میان آن ها می پردازد. اتمسفر و داستان هر اپیزود 
این سـریال، با دیگری کاماًل متفاوت اسـت. یک 
مجموعه جذاب از داستان های کوتاه خیره کننده 
که شاید بتوان آن را Black Mirror   انیمیشنی 
لقب داد. نتفلیکس ساخت فصل دوم این سریال 

بزرگساالنه را تایید کرده است.

Big Mouth

Love, Death, and Robots

گزارش
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البتـه کـه نتفلیکـس ایـن روزهـا تالش می کنـد بـا تمرکز جدی بـر روی 
سریال های انیمیشنی بزرگساالنه رقابت را برای دیگر سرویس های استریم 
دشـوار کنـد امـا آمـازون در سـال 2019 با انتشـار Undone   نشـان داد 
رقابت ها فقط کیفیت آثار را باالتر می برند. فصل نخست این کمدی درام در 
هشت  اپیزود به سرعت محبوب شد و حاال برای فصل دوم هم تمدید شده 
است. این سریال با فناوری انیمیشن سازی روتوسکوپی ساخته شده است. 
  ، Undone طراح تولید سریال )Hisko Hulsing( هیسـکو هالسـینک
تک تک سـکانس ها را که به نظر می آید فیلمبرداری شـده اند برمی دارد و 
ماهرانه رویشـان نقاشـی می کند تا به یک انیمیشن تبدیل شود. این همان 
تکنیکی است که در فیلم یک پوینده تاریک )A Scanner Darkly(   از 
آن اسـتفاده شـد و Undone   حتی از تیم مینو ماونتین گروهی سـاخت 
 Undone   انیمیشـن آن فیلم را برعهده داشـت اسـتفاده می کند. سریال

اولین سریالی است که در آن از تکنیک روتوسکپی استفاده می شود و همین 
مسـئله باعث می شـود اولین سـریال انیمیشـنی آمازون برای بزرگساالن 
خاص و منحصر به فرد باشد. این فیلم داستان زنی را روایت می کند که پس 

از یک تصادف مهیب، می تواند زمان را کنترل کند.

برای هواداران Game of Thrones   و Avatar که به دنبال 
تماشـای یک عنوان اساطیری و فانتزی هستند، این سریال یک 
گزینه باورنکردنی است. روایتگر درگیری میان انسان ها و الف ها 
آن هم با خنده دارترین، مسخره ترین و عجیب ترین حالت ممکن 
که احتماال پس از تماشای نخستین اپیزود آن، دیگر نمی توانید 

رهایش کنید. تا امروز سه فصل این سریال منتشر شده است.

پس از یک وقفه دو سـاله، یکی از محبوب ترین سـریال های انیمیشنی چند سال 
اخیر به تلویزیون بازگشـته اسـت. در فصل چهارم، شـاید آن هیجان قدیمی در 
تعامل ریک و مورتی دیده نشـود اما سـریال هنوز هم سرشـار از ایده های بی نظیر 
و بی نهایت خنده دار اسـت. نیم فصل ابتدایی فصل چهارم در سـال 2019 پخش 

شد اما برای تماشای نیم فصل دوم آن، باید مدتی صبر کنید. 

 Hotel گندی تارتاکوفسـکی کارگردان سه گانه
Transylvania  ایـن سـریال را در پنـج اپیزود 
22دقیقـه ای کارگردانی کرده اسـت. داسـتان و 
فضای انیمیشـن اما احتماال به سـلیقه هواداران 
تارتاکوفسـکی جـذاب بـه نظـر نمی رسـد. او که 
 Samurai Jack پیش تـر سـریال هایی ماننـد
را سـاخته، این بار به داسـتان تعامل یک انسـان 
غارنشـین و یـک دایناسـور مهیـب بـرای بقـا در 

طبیعت وحشی می پردازد.

Undone

Primal

The Dragon Prince Rick and Morty

گزارش
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یکـی از سـیتکام های انیمیشن شـده در شـبکه 
فاکس که در پایان هر فصل، هواداران بیشتری را 
جذب کرده اسـت. اگر هوادار این سـریال هستید 
با شـخصیت های خنده دار و گوناگون آن آشنایی 
داریـد و اگـر تـا امـروز هیچ اپیزودی از آن تماشـا 
نکرده اید، شاید زمانش رسیده تا شانس کوچکی 
به یکی از جذاب ترین سریال های انیمیشنی دهه 
دوم قـرن بیسـت و یکم بدهید.به خصوص سـال 

2019 که توانست عالی ظاهر شود.

 South انتشـار 23 فصـل، ایـن از  پـس 
Park   اسـت که برخالف بیشـتر سریال های 
هم عصـر خودش توانسـته هنوز هـم جذاب و 
سـرگرم کننده باشـد. انگار این سـریال شبیه 
اتومبیلی اسـت که پس از 23 سـال، هنوز هم 
می تواند مثل روز اول هیجان انگیز، باورنکردنی 
و سـریع باشد. داسـتان این سریال انیمیشنی 
درباره گروهی از دوسـتان کم سن و سال است 
کـه در یـک مدرسـه با هـم درس می خوانند و 

درگیـر موضوعات عجیب و غریبی می شـوند. 
طنز حاکم در سـاوت پارک بی پروا و جسورانه 
 است و معموال بسیار رنگ و بوی سیاسی دارد. 
South Park   با دقت و با تکنیک انیمیشنی 
cutout )تکنیکـی کـه در آن شـخصیت ها، 
وسایل و پس زمینه را به طور جداگانه با کاغذ 
درست می کنند. امروزه این استایل انیمیشن 
با کامپیوتر و عکس های اسـکن شـده ساخته 

می شود( درست شده است.

اگر South Park پس از 23 سال هنوز هم پابرجاست، اعضای خانواده 
سیمپسـون ها 30 سـال اسـت که نمی توانند سـرگرم کننده نباشند. با 
مرور زمان، این سـریال موفق شـده همه دغدغه هایش را مدرن تر کند و 
با جذب نسل جدید مخاطب هایش، برای همیشه در تاریخ تلویزیون به 
یادگار بماند. البته که ماجراجویی خانواده سیمپسـون به این زودی ها 

تمام نمی شود.

و امـا جایـزه سـرگرم کننده ترین فیلم نامـه، جذاب ترین شـخصیت ها، 
فراموش نشدنی ترین دیالوگ ها و بهترین سریال انیمیشنی سال 2019 
بهBojack Horseman   می رسـد. با این حال این دوست داشـتنی 
مطلق رو به پایان است. نتفلیکس نیمه نخست آخرین فصل این سریال 
را منتشـر کرده و به زودی باید منتظر نیمه دوم آن باشـیم. اما این پایان 

تلخ هم نتوانسته مانع موفقیت آن شود و هنوز هم بی نظیر است. 

Bob’s Burgers

The SimpsonsBojack Horseman

گزارش
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نایب رئیس هیات مدیره شـرکت ارتباطات زیر سـاخت از افزایش یک و نیم 
برابری مصرف اینترنت در کشور خبر داد. 

بر پایه این گزارش سـجاد بنابی نایب رئیس هیأت مدیره شـرکت ارتباطات 
زیرساخت با اشاره به افزایش دو برابر مصرف اینترنت در کشور گفت: از زمان 
شـیوع ویـروس کرونا و تمهیدات مقابله بـا این بیماری و همچنین دورکاری 
بخش عمده ای از نیروی شاغل در نهادها و ارگان های دولتی به طور میانگین 

مصرف اینترنت در کشور یک ونیم برابر افزایش یافته است.
وی افـزود: طبـق پیش بینی هایی که انجـام داده ایم، میزان مصرف اینترنت 
بـا آغـاز فعالیت های نهادها و ادارات در روزهای آینده بیشـتر خواهد شـد به 
طوری که از یک و نیم برابری که اکنون رشد یافته است افزایش خواهد یافت.

بنابی تصریح کرد: اپراتورها و شـرکت ارتباطات زیر سـاخت آمادگی کامل را 
برای ارائه خدمات به مردم را دارند .

رکورد خرید هفتگی بازی در هفته دوم فروردین ماه 99 شکسـت، در این 
دوره زمانـی رکورد 22 میلیون نصب یا به روزرسـانی بـرای بازی های بازار 
ثبت شـد که نسـبت به میانگین هفتگی سـال قبل از آن 72 درصد افزایش 

را نشان می دهد.
کاربران بازار از ابتدای اسفندماه 98 تا 15 فروردین امسال، 107 میلیون بار، 
بازی دانلود یا به روزرسانی کردند و رکورد خرید هفتگی بازی را شکستند.

از روز اول اسـفند 98 )پس از اعالم رسـمی ورود کرونا به ایران( تا روز 15 
فروردین امسال، سه ژانر بازی های استراتژی با 53 درصد رشد، بازی های 
خانوادگی با 41 درصد و بازی های ماجرایی با درصد 37 درصد بیشـترین 

رشد نصب یا به روزرسانی را داشتند.
بر پایه این گزارش؛تنها در هفته دوم فروردین 99 رکورد 22 میلیون نصب 
یا به روزرسانی برای بازی های بازار ثبت شد که نسبت به میانگین هفتگی 

سال 98، 72 درصد افزایش داشت.
منـچ و پانتومیـم کـه روزی از آنها بـه عنوان سـرگرمی های خانوادگی یاد 
می شد نیز این روزها در فضای مجازی جذابیت خاص خود را دارد از سویی 

همچنان مسـابقات ماشین سـواری جزو پرطرفدارترین بازی های آنالین 
به شمار می آیند.

برترین بازی ها با بیشترین رشد نصب عبارتند از: 
 Real Flying Car Simulator Driver-1 

2- ماشین بازی
3-بازی منچ

4- ادابازی | پانتومیم
5- بازی جرات حقیقت

6- سفره چی )بازی آشپزی ایرانی(
7- دریفت بینهایت 2

8- قهرمانان موبایل
  Arrow -aa-9 

 Dog Run - Pet Dog Simulator-10 
11- بازی تفنگی کانتر
Color Fill 3D-12 

افزایش  مصرف یك ونیم برابری اینترنت در کشور

رکورد نصب و خرید بازی های موبایلی در دوران کرونا شكست
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آمارهای دولتی نشـان می دهد شـیوع ویروس کرونا منجر به کاهش تقاضا 

و افت شدید فروش محصوالت اپل در چین طی ماه فوریه شده است.
جدیدترین آمارهای دولتی در چین نشـان می دهد شـیوع ویروس کرونا 
منجر به کاهش تقاضا برای خرید گوشی های هوشمند و افت شدید فروش 

محصوالت اپل در این کشور طی ماه فوریه شده است.
براسـاس این گزارش شـرکت اپل در ماه فوریه کمتر از نیم میلیون گوشـی 
هوشمند در چین به فروش رساند که این افت فروش کاماًل ناشی از تأثیرات 

ویروس کرونا بر تقاضای خریداران است.
به گزارش سی.ان.بی.سـی، حجم فروش دسـتگاه های اپل در ماه فوریه در 
چین به 494 هزار دستگاه رسید در حالی که در فوریه 9102 این رقم برابر 
1/27 میلیون دستگاه بود و ماه ژانویه امسال نیز بیش از 2 میلیون گوشی 

هوشمند اپل در این کشور به فروش رسیده بود.
گـزارش آکادمـی اطالعـات و فنـاوری ارتباطـات چین نشـان می دهد در 
مجموع برندهای سازنده تلفن همراه 6/34 میلیون دستگاه طی ماه فوریه 
در چین به فروش رسـاندند که نسـبت به رقم 41 میلیون در مدت مشـابه 

سال 9102 کاهشی 54/7 درصدی را نشان می دهد.
برندهـای اندرویدی شـامل دسـتگاه های سـاخت هـواوی و شـیائومی با 
بیشـترین سـقوط مواجـه شـدند به طوری کـه در مجموع شـاهد کاهش 
فـروش از رقـم  12/72میلیون دسـتگاه در فوریـه 9102 تا 58/5 میلیون 

دستگاه در فوریه 0202 بودند.
پیش از این شـرکت تحقیقاتی IDC   وCanalys  پیش بینی کرده بودند 

که مجموع فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه نخست امسال در چین 
بر اثر کاهش تقاضای ناشی از ویروس کرونا و اختالل در زنجیره های عرضه 

حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت.
فروشـگاه های اپـل در مـاه فوریه دسـت کم دو هفته بـه خاطر نگرانی های 

ناشی از افزایش شیوع کرونا تعطیل بودند.
تیم کوک مدیرعامل اپل نیز اوایل ماه جاری در نامه ای به سـرمایه گذاران 
هشـدار داد کـه شـرکت در فصـل جاری بـه دلیل مشـکالت تقاضا اهداف 

درآمدی خود را محقق نخواهد کرد.

اپـل و گـوگل مشـغول توسـعه فنـاوری مخصـوص موبایل هسـتند که به 
کاربـران هشـدار می دهد در فاصله نزدیکـی از یک فرد مبتال به کووید 19 

قرار دارند. به این ترتیب از شیوع این ویروس جلوگیری می شود.
به گزارش بلومبرگ،اپل وگوگل گستره نفوذ خود بر بازار فناوری را ترکیب 

کرده اند تا به شیوه ای هوشمند با ویروس کرونا مقابله کنند.
این دو شرکت اعالم کرده اند مشغول توسعه یک فناوری مخصوص تلفن 
هوشـمند هسـتند که به کاربران هشـدار می دهد در فاصله نزدیکی از یک 

فرد مبتال به ویروس کرونا قرار گرفته اند. 
این قابلیت »ردیابی تماس« )contact tracing(   نام گرفته و با ارسال 
بموقـع اطالعـات دربـاره آنکه آیا فرد باید خـود را قرنطینه کند یا آزمایش 
ابتـال بـه ویـروس بدهد، در کاهش روند گسـترش ویـروس کرونا عملکرد 

موفقی داشته است.
اقدامـات قبلـی شـرکت های بـزرگ فنـاوری در آمریـکا روی تهیـه منابع 
اطالعاتـی دربـاره کووید 19بود. اما این شـراکت نخسـتین اقدامی اسـت 
که به طور موثر به کاهش گسترش همه گیری کووید 19 کمک می کند.

اپـل و آلفابـت اعـالم کـرده اند نرم افـزار مذکور را در اواسـط ماه می عرضه 
می کنند. این نرم افزار به مقامات بهداشت عمومی اجازه می دهد تا عملیات 

ردیابی کاربران را انجام دهند.
همچنیـن ایـن دو شـرکت در ماه های آینده قابلیت هایی به سیسـتم های 
عامـل خـود می افزاینـد کـه برای اسـتفاده از آنهـا نیاز به یک اپلیکیشـن 

جداگانه نیست.
هنگامی که این طرح به طور کامل اجرا شـود، دو شـرکت می توانند آن را 
بـرای طیـف وسـیعی از جمعیت جهـان ارائه کنند. این درحالی اسـت که 
سیستم عامل iOS اپل و اندروید گوگل در سراسر جهان حدود 3 میلیارد 

کاربر دارند.

کرونا اپل را در چین ضربه فنی کرد 

همكاری اپل و گوگل برای مهار کرونا 
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با اعالم وزارت ارتباطات، شرکت »های وب« ضعیف ترین کیفیت اینترنت 
در کشور را  ارائه می کند. 

بر پایه این گزارش، وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه »نت  سنج پالس«  
این امکان را به مصرف کنندگان اینترنت در کشـور می دهد تا اپراتورهای 

طرف قرار داد خود را ارزیابی کنند. 
در این سـامانه عالوه بر مشـاهده کیفیت اینترنت دریافتی کاربران، کاربر 

می تواند وضعیت عملکردی سایر شرکت ها را نیز مشاهده کند.
براسـاس آمارهایـی کـه در ایـن سـامانه ارائـه شـده، در بیـن اپراتورهای 
ارائه دهنده اینترنت، شـرکت های های وب، پارس آنالین و مخابرات ایران 

به ترتیب باالترین شکایت مردمی را دارند.
 در موضوع کیفیت اینترنت ارائه شـده نیز، شـاتل، پیشـگامان و مخابرات 

ایران به ترتیب بهترین کیفیت و سه شرکت، های وب، فن آوا و رهام داتک 
به ترتیب ضعیف ترین کیفیت اینترنت را در کشور دارند.

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Strategy Analytics  پیش بینی 
می شود  صادرات 199 میلیون گوشی 5G   در سال 2020 محقق شود. 
 بر اسـاس این گزارش؛ شـرکت تحقیقاتی Strategy Analytics  که 
به تحلیل صادرات گوشـی های موبایل جهان نیز می پردازد در تازه ترین 
گزارش خود اعالم کرده است که تا پایان سال 2020 تعداد 199 میلیون 

گوشی 5G در دنیا صادر شود. 
البته تحلیل گران می گویند شیوع ویروس کرونا روی فروش این گوشی ها 
در نیمـه اول سـال میـالدی جدیـد، تأثیر منفـی خواهد گذاشـت. اما  در 
صورتـی که شـیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کنـد، وضعیت بازار در نیمه 

دوم سال جاری میالدی به وضعیت عادی باز خواهد گشت.

بـر اسـاس جدیدتریـن آمار،  تعـداد کاربـران واتس اپ که محبـوب ترین 
پیام رسان در سراسر جهان شناخته  می شود، از مرز  2 میلیارد نفر گذشت.  
بر پایه این گزارش؛  فیس بوک در سال 2014 پیام رسان واتس اپ را  تحت 
مالکیت خود قرار داد که در آن برهه از زمان تعداد کاربران این پیام رسان 

جذاب 500 میلیون نفر بود. 
در سال 2016 تعداد کاربران آن به 1 میلیارد نفر و در سال 2018 واتس اپ 

اعالم کرد دارای 1.5 میلیارد کاربر در سراسر جهان است. 
واتس اپ یکی از ارکان ارتباطات سـیار در بسـیاری از نقاط جهان اسـت و 
در برخی موارد نقش مهمی در خرید، مبارزات سیاسـی و سـایر جنبه های 
زندگـی روزمـره دارد. تعـداد کمی از رقبای مهـم دیگر در این زمینه وجود 

دارند که پیام رسان فیسبوک یکی از آنهاست.
در حال حاضر فیس بوک  نیز اعالم کرد که 500 میلیون نفر دیگر بر تعداد 

کاربران این پیام رسان اضافه شده است. 

سـادگی و امنیـت بـاال، دو دلیـل اصلی محسـوب می شـوند کـه کاربران، 
واتس اپ را به جای پیام رسان های دیگر انتخاب می کنند. تمام پیام ها در 
این پیام رسان به صورت رمزگذاری شده ارسال می شود.  برخالف بسیاری 
از پیام رسـان ها، پیام های ارسـال شـده در واتس اپ در فضای ابری ذخیره 

نشده و تنها در گوشی شما ذخیره می شود.

رتبه بندی جدید وزارت ارتباطات از عملكرد اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت: 
های وب در قعر 

گوشی های 5G در صدر سال 2020 

محبوبیت 2 میلیارد نفری واتس اپ 
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دبیر شورای عالی فضای مجازی، اهداف عملیاتی شبکه ملی اطالعات را تا 
سال 1404 مشخص کرد.

بر پایه این گزارش؛ ابوالحسن فیروزآبادی گفت: وزارت ارتباطات ظرف یک 
ماه آینده، برنامه های اجرایی شبکه ملی اطالعات را به شورای عالی فضای 

مجازی ارائه می دهد. 
وی ضمـن ارائـه گزارشـی از وضعیـت پروژه شـبکه ملی اطالعـات در یک 
سـال اخیر و سـرعت پیشـرفت ایـن پروژه اظهار داشـت: امیدواریـم بعد از 
مصوبـه شـورای عالـی فضای مجـازی و برنامه هـای اجرایی که قرار اسـت 
وزارت ارتباطات اعالم کند، شـاهد سـرعت گرفتن اجرای پروژه شبکه ملی 

اطالعات باشیم.
وی با اشـاره به برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشـور که ذیل 
اهداف کالن شبکه ملی اطالعات دیده شده است، درباره برخی نگرانی ها از 
نحوه سرمایه گذاری خارجی که بتواند منافع ملی را در این پروژه تحت تأثیر 
قـرار دهـد، گفت: فعاًل در مصوبه اهداف کالن شـبکه ملی اطالعات، اهداف 
عملیاتی تا سال 1404 مشخص شده اما این که چه برنامه ها و مقرراتی برای 
تحقق این اهداف الزم است، در فازهای بعدی مطرح و بررسی خواهد شد.

سـرویس تبلیغات گوگل AdSense؛ وسـیله ای برای باج گیری هکرها 
از کاربران شده است. 

بر پایه این گزارش؛ بسیاری از سایت های اینترنتی از طریق سیستمی به 
نام گوگل AdSense کسـب درآمد می کنند. تبهکاران سـایبری با نفوذ 
در سـرویس تبلیغـات گـوگل AdSense؛  با ارسـال ایمیل هایی تهدید 
آمیز به وب سـایت ها، از آنها خواسـته اند یا 5 هزار دالر باج بپردازند یا قید 

کسب درآمد از طریق تبلیغات گوگل را بزنند.
در این سـرویس بنری تبلیغاتی از سـوی گوگل برای وب مسـترها ارسال 
می شـود کـه بـا نمایش آن در سـایت خود، به کسـب درآمـد می پردازند. 
سـطح درآمـد در ایـن طرح بـه تعداد نمایش بنر و یا تعـداد  کلیک ها روی 

آن بستگی دارد.
گـوگل بـرای جلوگیـری از افزایـش غیرواقعـی بازدیـد بنرها سیسـتمی 
هوشمند را توسعه داده که در صورت تشخیص ترافیک غیرواقعی حساب 
AdSense سایت را غیرفعال کرده و هیچ پولی به آنها پرداخت نمی کند.

هکرها هم برای تهدید سایت ها به همین حربه روی آورده اند. آنها مدعی 
شـده اند که در صورت عدم پرداخت باج درخواسـتی، سیلی از بات ها را به 
سـوی سـایت مورد نظر روانه می کنند که ترافیکی با نرخ بازگشـت 100 
درصدی )خروج بات از سـایت پس از بازدید یک صفحه که از نظر گوگل 
هرچه کمتر باشد، بهتر است( و هزاران IP متغیر ایجاد می کنند که باعث 

تعلیق حساب AdSense می شود.
مهاجمـان حتـی پـا را از ایـن هم فراتر گذاشـته و مدعی شـده اند که پس 
از تعلیـق اولیـه هـم دسـت از سـر قربانـی برنداشـته و به محـض رفع آن 

دوبـاره به سـراغ سـایت می آیند چرا کـه گوگل در صورت تکـرار ترافیک 
 AdSense سـاختگی، سـایت را برای همیشـه از درآمدزایی به واسـطه

محروم می کند.
هرچند این تهدیدات در عمل ثابت نشـده اما با توجه به سـازوکار گوگل، 
چندان دور از ذهن هم به نظر نمی رسـد. گوگل در واکنش به انتشـار این 
خبـر، از وجـود مکانیزم هایی در سیسـتم تبلیغاتی خـود برای جلوگیری 
از چنین حمالتی خبر داده اسـت. این شـرکت همچنین به وب مسـترها 

توصیه کرده از پرداخت باج هنگفت خودداری کنند.

اعالم برنامه های اجرایی شبكه ملی اطالعات تا یك ماه آینده 

AdSense؛ ابزار جدید هكرها برای باج گیری
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هند در سال 2019 عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را کسب کرد. 
 World Population Review بر پایه این گزارش؛   اندیشکده آمریکایی 
در گزارشی اعالم کرد که کشور هندوستان مسیر تبدیل شدن به اقتصادی 
با بازار آزاد را در پیش گرفته و در سال 2019 عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ 

جهان را تصاحب کرده است.
اقتصاد هند در سال 2019 با تولید ناخالص داخلی 2.94 تریلیون دالر، از 
انگلیس و فرانسـه پیشـی گرفت و به پنجمین اقتصاد برتر جهان بدل شـد. 
در سـال 2019 وسـعت اقتصاد انگلیس و فرانسـه به ترتیب 2.83 و 2.71 

تریلیون دالر گزارش شده است.

مطابـق داده هـای این گزارش، تولید ناخالـص داخلی هند از حیث برابری 
قـدرت خریـد )PPP(، با رقـم 10.51 تریلیون دالر تعریف شـده و از ژاپن 
و آلمـان سـبقت گرفته اسـت. سـرانه تولید ناخالص داخلـی هند به دلیل 

جمعیت انبوه، 2 هزار و 170 دالر است.
پیش بینی ها حاکی از آن اسـت که رشـد واقعی تولید ناخالص داخلی هند 
برای سـومین سـال پیاپی افت کرده و از 7.5 به 5 درصد خواهد رسـید. در 
این گزارش آمده که بخش خدمات کشور هند سریع ترین میزان رشد را در 
جهان به خود اختصاص داده و 60 درصد از اقتصاد و 28 درصد از اشـتغال 

این کشور را تشکیل می دهد.

متخصص هوش مصنوعی شـرکت »علی بابا« از دسـتیابی الگوریتم هوشمند 
تشخیص ویروس کرونا در 20 ثانیه خبر داد. 

بر پایه این گزارش؛ »یون تائو«، متخصص هوش مصنوعی شرکت »علی بابا« 
گفت: »ما در انسـتیتوی پژوهشـی و تحقیقاتی علی بابا، الگوریتم هوشمندی 
را طراحی کردیم که قادر است مسافرانی که فاقد ماسک هستند و تب باالیی 

دارند را شناسایی کند. 
این سـامانه می تواند از فناوری هایی همچون تصویربرداری حرارتی به منظور 
شناسـایی افرادی که تب دارند، اسـتفاده کند. در این حالت لزومی ندارد افراد 
سـالم به بیماران احتمالی نزدیک شـوند تا این مسـئله را بررسی کنند. میزان 
خطای این سیسـتم در تشـخیص درسـت دمای بدن بیماران از طریق تماس 
غیر مسـتقیم، تنها 0.3 درجه سـانتی گراد اسـت. اگر سامانه فردی را پیدا کند 
کـه درجـه حرارت بدن او بیش تر از حد معمول اسـت، به کارمندان گیت های 
فرودگاه هشدار داده و مکان مسافر را مشخص می کند. سامانه فوق تنها به 20 
ثانیـه زمـان برای انجـام این کار نیاز دارد و با دقت 96 درصد قادر به شناسـایی 
درسـت افراد مبتال به ویروس کرونا اسـت. انسـتیتوی تحقیقاتی علی بابا برای 
آموزش این مدل هوشمند، از داده های بیش از 5000 بیمار که آلودگی آن ها 

تایید شده بود استفاده کرد.«
وی ادامـه داد: »سـامانه فوق با اسـکن های CT می تواند افـراد آلوده به کرونا را 
تشخیص داده و همچنین فرق میان کرونا و ویروس پنومونی )عفونت های رایج 

ریه( را تشخیص دهد.«
 ایـن ابـزار تشـخیصی جدید اولیـن بار در بیمارسـتان تازه تاسـیس ژنگژو در 
استان هنان آزمایش شد. این متخصص هوش مصنوعی افزود: » این سیستم 
همچنین در بیش از 100 بیمارستان در استان های هوبی، گوانگدونگ و آنهویی 
مسـتقر شـده اسـت. این الگوریتم جدید می تواند میزان قابل توجهی فشار بر 
بیمارسـتان ها و کادر پزشـکی را کـم کند، زیرا در مدت زمـان 20ثانیه فرآیند 
شناسایی و تشخیص را انجام می دهد«. معموالً برای تجزیه و تحلیل سی تی 
اسکن از یک بیمار مشکوک و تشخیص بالینی، پزشک بین 5 تا 15 دقیقه زمان 
نیاز دارد که اسکن ها گاهی اوقات شامل بیش از 300تصویر می شوند. سامانه 
شناسـایی جدید علی بابا اولین مورد به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله 
بـا کروناویروس نیسـت. پیش از علی بابا، محققـان آکادمی Damo ابزاری در 
ارتباط با خدمات بهداشت عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی آماده کرده بودند 
که اطالعات مربوط به ویروس کورنا را ارائه می داد. این سامانه اولین بار در 27 

ژانویه در اسـتان ژجیانگ مسـتقر شده بود. البته پیش از این تالش ها،  شرکت 
Blue Dot   همان گونه که در ادامه مطالعه خواهید کرد، اولین شـرکتی بود 
که از هوش مصنوعی برای شناسایی نشانه های اولیه کرونا استفاده کرده بود.

زمانی که تازه ویروس کرونا در چین شناسـایی شـده بود، گروهی از محققان 
هـوش مصنوعـی به سـراغ تکنیک های یادگیری ماشـین رفتند تـا اطالعات 
موجود در شـبکه های اجتماعی، وب سـایت ها و سـایر داده هایی که اشـاره به 
عفونت های ریوی داشتند را به منظور شناسایی نشانه های ظریف این بیماری 
جمع آوری کنند تا مانع از آن شوند که این بیماری مشکوک به سرعت فراگیر 

شود.
ویـروس کرونـا اولین بار در ماه دسـامبر در ووهان چین پدیدار شـد. سـازمان 
بهداشـت جهانی در تاریخ 9 ژانویه در خصوص شـیوع یک بیماری خطرناک 
شـبیه به آنفوالنزا هشـدار داده بود. این سـازمان اعالم کرد بی توجهی به این 
مسـئله ممکن اسـت بـه یک اپیدمی بزرگ تبدیل شـود و باعـث مرگ صدها 
هزار انسـان شـود. در آن زمان پزشـکان به درستی نمی دانستند ویروس کرونا 
چقدر کشنده یا مسری است، اولین بار چه زمانی شیوع یافته و مدت زمانی که 
ویروس عالیم حاد خود را نشـان می دهد چند روز اسـت، اما از زمان شناسـایی 
این ویروس تا تاریخ 18 فوریه شمار مبتالیان به کرونا تنها در کشور چین بالغ 
بـر 74 هـزار نفر اعالم شـد که از این تعداد بیـش از 2000 هزار نفر جان خود را 

از دست داده اند.
 جان براونشـتاین، مدیر ارشـد نوآوری دانشـکده پزشکی هاروارد و کارشناس 
داده کاوی رسـانه های اجتماعی برای روندهای بهداشـتی ، بخشـی از یک تیم 
بین المللـی بـود کـه با اسـتفاده از یادگیری ماشـین و مرتب سـازی داده های 
غیر سـاخت یافته منتشـر شده در پسـت های اجتماعی ، گزارش های خبری، 
داده های کانال های رسمی بهداشت عمومی و عالئم هشدار دهنده این ویروس 

را شناسایی کرده بود.

هوش مصنوعِی »علی بابا« کرونا را در 20 ثانیه تشخیص می دهد 

هند پنجمین اقتصاد بزرگ جهان

فناوری+
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56 درصـد از کاربـران جدید آمریکایی در سـه ماه نخسـت سـال 2020 
دستگاه های اندرویدی خریداری کرده اند. 

 CIRP بر پایه این گزارش؛ در تازه ترین آمار منتشر شده از سوی موسسه
56 درصد از کاربران جدیدی که طی سـه ماهه نخسـت 2020 در آمریکا 

گوشی خریده اند، به تهیه دستگاه های اندرویدی تمایل داشته اند.
در گزارش جدیدی که اخیراً از سـوی CIRP   منتشـر شـده است، شاهد 
رونـدی روبه رشـد در بازار گوشـی  موبایـل در ایاالت متحـده آمریکا در 

سه ماهه منتهی به ماه مارس 2020 هستیم. 
بررسـی های CIRP نشـان می دهـد تمایـل کاربـران جدید به اسـتفاده 
از سیسـتم عامل iOS در سه ماهه نخسـت 2020 به بیشترین حد خود 
از سـال 2016 تاکنـون رسـیده اسـت. از طرفی میزان وفـاداری کاربران 

اندروید و iOS به سیستم عامل خودشان بسیار باال بوده است. 
داده های به دسـت آمده از  سـه ماهه نخسـت 2020 توسط CIRP   نشان 
می دهـد در بـازار ایـاالت متحده آمریکا در بین گوشـی های جدیدی که 
فعال سـازی می شـوند، 44 درصد سهم ازآن iOS شده و 56 درصد دیگر 
متعلق به اندروید اسـت. در مقایسـه ای کوتاه با بازه زمانی مشـابه در سال 
گذشـته میالدی، متوجه می شـویم که میزان اسـتقبال کاربران جدید از 

iOS تقریبا 8 درصد رشد داشته است. 
ایـن دومین سـال متوالی اسـت که اپل سـهم خـود را از بـازار آمریکا در 
زمینه کاربران جدید افزایش می دهد. ناگفته نماند در سـه ماهه نخسـت 

سـال 2018، 32 درصـد از کاربـران جدیـد بـه سـراغ iOS   می رفتنـد و 
تقریباً 70درصد باقی مانده به اندروید تمایل داشتند. موضوعی که نشان 
می دهـد میـزان تمایل کاربران جدید به اسـتفاده از iOS طی بیش از دو 
سـال اخیر رشـدی 12 درصدی تجربه کرده اسـت. سـهم iOS   از بازار 
دسـتگاه های جدید در سـه ماهه منتهی به ماه مارس سال 2016 معادل 

41 درصد بود.
گـزارش جدیـد CIRP   بیان گـر اخباری مثبت برای اپل اسـت. در بخش 
دیگـری از CIRP بـه میـزان وفـاداری کاربـران بـه سیسـتم های عامل 
خودشان اشاره می شود؛ بر اساس ادعاهای این مؤسسه، کاربران اندروید 
و iOS به میزان 90 درصد به سیستم عاملی که استفاده می کنند وفاداری 
دارنـد و کـم پیـش می آید که کاربـران از اندروید به سـمت iOS بروند یا 

عکس این ماجرا اتفاق بیافتد. 
روند وفاداری کاربران به سیستم های عامل هنوز هم در حد باالیی ثابت 
مانـده اسـت. طی چهار سـال اخیـر و قبل تر از آن در حـدود 90درصد از 
کسانی که به تهیه گوشی جدید اقدام کرده اند، همچنان به سیستم عامل 
پیشـینی کـه مورداسـتفاده قـرار می دادنـد، وفـادار مانده انـد. بـا وجود 
تالش هـای زیاد اپـل برای جلب توجه کاربران اندروید به سیسـتم عامل 
iOS   و همچنین تالش های مشـابه سـازندگان گوشـی های اندرویدی 
بـرای جلب توجـه دارندگان آیفون، کاربران همچنان وفاداری زیادی به 

سیستم عامل خودشان دارند.

اندروید در صدر تقاضای کاربران جدید گوشی در آمریكا 

مراقب ایمیل های جعلی آلوده از سوی سازمان بهداشت جهانی باشید 

بد افزار Lokibot با هدف سرقت اطالعات از کاربران، با ارسال یک ایمیل 
جعلی از طرف سازمان بهداشت جهانی با مضمون و عنوان ویروس کرونا، 

از کاربران متعددی اطالعات را به سرقت می برد. 
بـر پایـه ایـن گـزارش؛ یک کارزار جدیـد که از 27 مـارس فعالیت دارد، از 
روش های مختلفی برای آلوده کردن قربانیانش اسـتفاده کرده و کاربران 
زیادی را در کشورهای مختلف به خصوص ترکیه، پرتغال، آلمان، اتریش 

و ایاالت متحده فریب داده است. 
این کارزار جدیدا با ارسـال یک ایمیل جعلی از طرف سـازمان بهداشـت 
جهانـی بـا مضمون و عنوان ویروس کرونا و همچنین با داشـتن یک فایل 
 Lokibot با پسـوند غیراجرایی در ظاهر، قربانیان را فریب داده و بدافزار
را روی دسـتگاه های آن هـا نصـب می کنـد. ایـن بدافزار که برای سـرقت 
اطالعات طراحی شده، به تازگی قابلیت های بیشتری نیز پیدا کرده است.

گـزارش مرکـز ماهـر )مدیریت امـداد و هماهنگی رخدادهـای رایانه ای( 
هشـدار داده کـه کارزار جدیـد بـا اسـتفاده از ایمیلی بـا مضمون ویروس 
کرونا )کووید 19( از طرف سـازمان بهداشـت جهانـی )WHO(، بدافزار 
مخرب Lokibot را انتشار می دهد. این ایمیل ها حاوی یک فایل فشرده 
هستند که برای فشرده سازی از ARJ   استفاده شده است که برای ایجاد 

بایگانی  فایل های فشرده با راندمان باال استفاده می شود.
ایـن کارزار کـه توسـط Fortinet   مشـاهده شـده، بـه محض باز شـدن 

فایـل اجرایـی، سیسـتم قربانی را به بدافـزار Lokibot  آلـوده می کند. 
بدافـزار  Lokibot کـه بـرای اولیـن بـار در سـال 2015 مشـاهده 
شـد، ایـن برنامـه اطالعـات و اعتبارنامه هـا را از برنامه هـای مختلـف 
SFTP و   FTP تاندربـرد،  فایرفاکـس، گوگل کـروم،   ماننـد موزیـال 

جمع آوری می کند.
ایـن بدافـزار همچنیـن در بازارهـای هـک زیرزمینی فروخته شـده و در 
ابتـدا به عنـوان یک سـارق اطالعات و کی الگر معرفی شـده بود که بعدها 
به پیشـرفت قابلیت های خود ادامه داد. اخیراً در این بدافزار یک تکنیک 
قدرتمند در کد آن تزریق شـد تا با اسـتفاده از آن، از شناسـایی شـدن و 
تکنیک های آنالیز فرار کند و اصطالحاً این روش ها را دور زده و همچنین 

ابزارهای امنیتی موجود در رایانه قربانیان هدف، غیرفعال شود.
بـه گفتـه Fortiguard، ایـن کمپیـن از 27 مـارس فعـال اسـت و بـه 
کشورهای زیادی حمله می کند. 10 مکان برتر هدف این کمپین، ترکیه 
با 29 درصد، پرتغال با 19 درصد، آلمان با 12 درصد، اتریش با 10 درصد 
و ایـاالت متحـده بـا 10 درصد در صدر این فهرسـت قرار دارند که بلژیک، 
پورتوریکو، ایتالیا، کانادا و اسـپانیا که با کسـب کمتر از یک درصد، از این 
فهرسـت خـارج شـدند. در یـک حمله اخیر ایـن کارزار، بدافـزار تروجان 
Lokibot  به عنـوان راه انـداز یک بازی محبوب، خود را جا زده و کاربران 

را برای اجرای بدافزار روی دستگاه های خود فریب داده بود.
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