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شـیوع ویروس کرونا در سراسـر جهان نیمی از مردم جهان را به قرنطینه برد 
و روابـط اجتماعـی و فـردی را تحت تأثیر قـرار داد. این بیماری نه تنها موجب 
تغییر در روند اجتماعی شد،  بلکه افت اقتصادی و تعطیلی بسیاری از مشاغل 
را به دنبال داشت و دورنمای مبهمی برای آینده مناسبات سیاسی در کشورها 

رقم زد.
 در دهه های گذشـته، جامعه جهانی پیشـرفت ها و اکتشافات حیرت آوری را 
در عرصه علم و تکنولوژی به منصه ظهور رسـاند، اما شـیوع ویروس کرونا دنیا 
را با چالش بزرگی مواجه کرد، میلیاردها انسـان را خانه نشـین کرد، ده ها هزار 
تن را به کام مرگ فرستاد و به نظام اقتصادی کشورها آسیب جدی وارد کرد.

در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا، شالوده حرکت و استمرار فعالیت های 
اقتصـادی و صنعتـی جهان را دچار اختالل کـرده و آینده پیش رو در مواجهه 
با این بحران مبهم  به نظر می آید، ابزاری که مسیری میان بر برای عبور از این 
شـرایط فراهم آورده و تصویری روشـن فراروی ما قرار دهد، غنیمتی ارزنده و 

خواستنی برای تمام کشورهاست.
توسعه فناوری و نوآوری، الزامی کلیدی برای کشورها در راستای توسعه و گذار 
به اقتصاد دانش بنیان اسـت. اهمیت فناوری و نوآوری به حدی اسـت که اکثر 
کشورهای توسعه یافته آن را اولویت اصلی سرمایه گذاری های خود می دانند. 
امروز با ظهور ویروس همه گیر کرونا و تهدید آن برای سالمت و اقتصاد و حیات 
جهـان، نه تنهـا اهمیت فناوری دوچندان شـده، بلکه نوآوری بـه الزامی برای 

مدیریت شـرایط فعلی و خلق فرصت های جدید 
بدل شده است. 

گرچـه ابعـاد گسـترده ایـن بحـران، مرزهـای 
پیشرفته ترین کشورها در حوزه فناوری و نوآوری 
را نیز فتح کرده و معضالت متعددی را برای بیش 
از 200 کشـور جهـان به وجـود آورده اسـت، امـا 
همچنان کشورهایی که در روزهای پیشین برای 
صیانت از خود در برابر روز مبادا، بر خاک نوآوری 
آب رسانده اند، اکنون وضعیت مناسب تری دارند. 
نـوآوری در ایـن فضا به مثابه میوه ای اسـت که در 

ابعاد گوناگون زندگی از اقتصاد تا سالمت، مقاومت ها و مصونیت های بیشتری 
را بـرای کشـورهای مجهـز به توانمندی توسـعه فناوری و نـوآوری به ارمغان 

آورده است.

g جایگاه ایران در فعالیت های توسعه فناوری و نوآوری
شیوع ویروس کرونا باعث تغییرات اساسی در الگوهای زندگی شده و زندگی 
انسان ها را دستخوش تغییرات زیادی کرده است. این تغییرات ماهیت بسیاری 
از فعالیت های روزانه را دچار تغییر و تحول کرده است و این خانه نشینی بر روند 

فعلی کسب و کارها و مدل سبک زندگی افراد تأثیرات زیادی گذاشته است.
اگرچه بحران کرونا  پیش از این سـابقه نداشـته اسـت، اما فعالیت در دنیایی 
در حال تغییر، غیرقطعی، پیچیده و مبهم به این معنی است که بحران امری 
غیرقابل اجتناب است. موفقیت یا عدم موفقیت جوامع و سازمان ها در بحران، 

به اقدامات آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن بستگی دارد.
در دوره ای کـه همـکاران  بـه اجبار خانه نشـینی را برگزیده انـد، با روی آوردن 
مردم و سـازمان ها به دورکاری، برگزاری جلسـات و وبینارها، آموزش مجازی 
دانش آموزان و دانشـجویان، خریدهای اینترنتی، ایجاد سـرگرمی با نمایش 
فیلـم و سـریال ها و نقـل و انتقال های مالی )بانکـداری الکترونیکی(، اهمیت 

فناوری اطالعات بیش از پیش مشخص شد.
عـالوه بـر اینهـا، از دیگـر ظرفیت  های فنـاوری اطالعات می تـوان از کمک به 
ترویـج اطالعـات درسـت و مبارزه با اطالعـات جعلی نام 
برد که استفاده از این ظرفیت ها، نیازمند سیاست گذاری 
از جنس رفع موانع و تسـهیل سـرمایه گذاری در توسـعه 
زیرساخت هاست که حتی در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس پیشنهاد شده که برای آمادگی کشور در مواجهه 
با بحران های مشابه، با توجه به تجربه های جهانی و برای 
برخورداری از مزایای دورکاری، الزامات دورکاری تعریف 
و تدارک تجهیزات رایانه ای جدید برای تسهیل دورکاری 

در دستورکار دستگاه های اجرایی قرار گیرد. 
همچنین تدارک زیرساخت های حقوقی و سخت افزاری 

  دغدغه و چالش های صنعت ICT ایران و جهان 
در دوران کرونا

امروز با ظهور ویروس همه گیر 
کرونا و تهدید آن برای سالمت 
نه  جهان،  حیات  و  اقتصاد  و 
تنها اهمیت فناوری دوچندان 
شده، بلکه نوآوری به الزامی 
برای مدیریت شرایط فعلی و 
بدل  جدید  فرصت های  خلق 

شده است

گزارش
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بانکـداری الکترونیکـی، آمـوزش الکترونیکـی و فروش 
الکترونیکی فراهم شود.

ماهیت فناوری اطالعات، تبادل و پردازش اطالعات است 
و اکنون که با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم، 
می تـوان براسـاس مراحـل مختلـف قبل، حیـن و بعد از 

بیماری، خدماتی در بستر فناوری اطالعات ارائه کرد.
به راستی زیرساخت های ما با چه میزان آمادگی، ظرفیت 
حجم بیشتری از ترافیک و کاربران را خواهد داشت؟ در 
هر صورت در تمام دنیا این اتفاقات با بررسـی های مداوم 
شـبکه و به روزرسـانی زیرساخت ها و گاهاً رفع مشکالت 
موقتـی در ایـن حـوزه، به سـرعت حل می شـود. این در 
حالـی اسـت کـه گردانندگان این حوزه در کشـور ما این 

روزها آزمون سـختی برای شـبکه و تأمین تجهیزات زیرسـاخت را پشـت سـر 
می گذرانند.

با نگاهی به گذشـته، مشـخص اسـت کـه تأمین کنندگان تجهیـزات فناوری 
اطالعات از دیرباز با مشکالت عدیده ای روبرو هستند که شاید سابقه دارترین 
آن هـا، مصوبـه تأییـد نمونـه تجهیـزات ICT باشـد که بـا کاسـتی هایی، وارد 
سـیزدهمین سـال خود می شود. البته این در حالی است که کمیسیون شبکه 
سـازمان نصر از سـال 1394 درخواست تصویب آیین نامه دیگری با این هدف 
که مشکالت فعلی حل و تسهیل گری انجام شود، داشته و حتی به گفته اعضای 
این کمیسـیون؛ برخی از آزمایشـگاه ها مدام اعـالم می کنند تأمین کنندگان 
تجهیزات برای سود خودشان می خواهند آیین نامه تأیید نمونه را تغییر دهند 
و تجهیزاتی را که کارآیی الزم ندارد، وارد کنند. این در شـرایطی اسـت که این 
آزمایشـگاه ها، گـزارش آزمـون را بـا جزئیات به بهره بردار نمی دهند و منتشـر 

نمی کنند که این موضوع خالف رویه استاندارد است.
در این شرایط بحرانی که نیاز به فناوری اطالعات دوچندان شده است، نزدیک 
به سـه ماه طول می کشـد تا تجهیزات ICT وارد زیرسـاخت ها شود و هرچه این 
روند با تعویق بیشتری همراه باشد، مردم با تأخیر  طوالنی تری از این خدمات 

بهره مند می شوند. 
تجهیزات امنیتی وارداتی که از مراجع بین المللی در حوزه استاندارد موفق به 
اخذ تأییدیه شـده اند، در داخل کشـور و از آزمایشگاه های مذکور موفق به اخذ 
تأییدیه نمی شوند و این سؤال مطرح می شود که آیا استانداردهای بین المللی، 
مورد قبول برخی آزمایشـگاه های داخل کشـور نیست؟! آیا استاندارد با تفسیر 

به رأی افراد قابل تغییر است؟ 
تکنولـوژی و تجهیزات   پیشـرفته در 40 سـال گذشـته همـواره تحریم بوده و 
واردکننـدگان، درواقـع واردکننده تکنولوژی هسـتند که به سـختی کاال وارد 

می کنـد و هـر تجهیزی که با تأخیر وارد شـود، در 
کالن موجـب بازمانـدن کشـور از کسـب درآمد و 
تکنولـوژی مـدرن شـده و در این شـرایط موجب 
ایجـاد اختـالل در امـورات مردم و کسـب وکارها 

می شود.
 ICT تازه تریـن چالشـی که کسـب وکارهای حوزه
بـا آن روبـه رو شـده اند، تخصیـص ارز حاصـل از 
صادرات برای وارد کردن کاالهایشان است. رئیس 
کمیسـیون سـخت افزار نظـام صنفـی رایانـه ای 
کشـور می گوید: »اعالم شـفاهی ایـن خبر اگر به 
اعالم کتبی و صدور ابالغیه منجر شـود، به کشـور 

صدمه خواهد زد.«
مدتی قبل ثبت سفارش های حوزه IT با ممنوعیت روبه رو شد. کسب وکارهای 
ایـن صنـف بعـد از اعتراض و نوشـتن نامه های سرگشـاده، باالخره توانسـتند 
دسـتوری که از سـوی وزارت صنعت جهت این ممنوعیت ابالغ شده بود را لغو 
کنند. هنوز ترکش های آن تصمیم به بدنه کسب وکارهای حوزه ICT باقی مانده 
بود که زمزمه هایی مبنی بر عدم تخصیص ارز مستقیم برای واردات این کاالها 
 ICT سر زبان ها افتاد. به این صورت که وزارت صمت شفاهاً اعالم کرده کاالهای

مشمول دریافت ارز حاصل از صادرات خواهند شد.
اگرچه کاالهای فناوری اطالعات، کاالهایی با اولویت باال هسـتند اما از منظر 
سیاستگذاران به عنوان کاالی لوکس دیده می شود. از هر چه بگذریم در دوران 
کرونـا و دورکاری و قرنطینه، بانکـداری دیجیتال، فروش  آنالین، دانش آموز و 
دانشجو، مهندس و... برای انجام فعالیت نیاز به تجهیزات سخت افزاری از قبیل 
تبلت، لپ تاپ، گوشی و اینترنت دارند و از آنجا که انحصار تولید کاالهایی که به 
تکنولوژی باال نیاز دارند، در دست چند کشور بزرگ دنیاست، نمی توان گفت 

همه این  کاالها را می توان در داخل تولید کرد. 
در حال حاضر تقاضا برای تجهیزات IT وجود دارد اما تعداد کاال محدود اسـت 
و طبیعـی اسـت کـه با افزایش تقاضـا و کاهش کاال، با افزایـش گزاف قیمت ها 
روبه رو می شویم. در واقع وقتی کاالیی در انبارها کاهش یابد، با افزایش قیمت 
مواجه می شـود. درصورتی که کاال وارد شـود، حتماً بر بازار تأثیرگذار اسـت و 
قیمت ها کاهش می یابد. در این برهه زمانی که مردم باید با در خانه ماندن و از 
طریق دورکاری، امورات خود را انجام دهند، دولت باید تمرکز خود را بر تأمین 
تجهیزات و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات معطوف کند. این در حالی 
اسـت که صنعت ICT کشـور نه تنها از حمایت سیاست گذاران بی نصیب است، 
بلکـه هـر روز بـا چالش و موانع جدیـدی نیز روبه رو می شـود و در واقع صنعت 

فناوری اطالعات در کشور، هر روز آبستن حوادثی مختلف است.

در این شرایط بحرانی که نیاز 
به فناوری اطالعات دوچندان 
شده است، نزدیک به سه ماه 
 ICT طول می کشد تا تجهیزات
وارد زیرساخت ها شود و هرچه 
بیشتری  تعویق  با  روند  این 
تأخیر   با  مردم  باشد،  همراه 
خدمات  این  از  طوالنی تری 

بهره مند می شوند

گزارش
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74 درصد از شـرکت کنندگان در یک نظرسـنجی در ایاالت متحده آمریکا 
دورکاری را راه حلی جدید در عصر حاضر می دانند. 

اگـر هنـوز کار از راه دور را صرفـاً یـک راه حـل مطلوب می دانیـد، مطمئناً 
در اقلیت هسـتید.74 درصد پاسـخ دهندگان در یک نظرسـنجی سـاالنه 
معتقدند که دورکاری به یک عادت جدید در کسب و کارها بدل شده است. 
بسیاری از متقاضیان کار هنگام ارزیابی فرصت های شغلی جدید، کار کردن 
در خـارج از محـل اصلـی شـرکت و انتخاب محیط کار توسـط فرد متقاضی 
بـه عنـوان یک عامل اصلی مطرح اسـت. این ویژگی جدیـد جویندگان کار، 
صاحبان کسـب وکارها را بر آن داشـته تا به بررسـی ابعاد مختلف این موضوع 
بپردازنـد. آن هـا بایـد در یابند که کار کـردن از راه دور تا حد زیادی بر مفهوم 
تجارت به طور معمول و سنتی خود اثر گذاشته است؟ در این مطلب به بررسی 
برخی از آمارهای جالب کار از راه دور که در سـایت های مختلف ثبت شـده 

است، می پردازیم: 

g روند دورکاری در حال افزایش است
 Global و   FlexJobs توسـط  شـده  انجـام  تحلیل هـای  و  تجزیـه 
Workplace Analytics نشـان می دهـد کـه طـی پنج سـال گذشـته 

44درصـد از افرادی که در ایاالت متحده مشـغول کار 
بـوده اند، بـه دورکاری می پردازند، این در حالی اسـت 
که در 10 سال گذشته این آمار 91 درصد رشد داشته 

است. 
بـر پایه همیـن اطالعـات، در بین سـال های 2005 تا 
2017 دورکاری 159درصد افزایش داشته است. البته 
این آمار در سال 2015، 3/9 میلیون کارگر بوده است. 
امـروز ایـن تعـداد به 4.7 میلیـون نفر یـا 3/4درصد از 

جمعیت کل ایاالت متحده آمریکا رسیده است. 

g  مناطق شایع تر دورکاری
طبق بررسی های انجام شده، مشخص شد که کار از راه 
دور در شـهرهایی با سـطح درآمد باال رواج دارد. دانش 

بـه عنـوان یکی از شـایع ترین دالیل افراد با درآمد باال عنوان شـده اسـت که 
مهندسـین نرم افزار و حسـابدارن از جمله این افراد هسـتند.  برپایه همین 
گـزارش، صنایعـی کـه بـا فیزیک انسـان درگیر هسـتند مثل کشـاورزی و 
کارخانجات تولیدی، از اقبال کمتری نسبت به دورکاری برخوردار بوده اند. 

g  کارگران بیشتر عالقمند هستند دور کاری کنند
بر اسـاس آمار های منتشـر شـده در نظر سـنجی های مختلف 80 درصد از 
کارگزاران ایاالت متحده به شغل هایی که اجازه فعالیت را در خارج از محیط 
کار به آن ها می دهند، عالقمند تر هسـتند. بر پایه همین گزارش یک سـوم 
پاسـخ دهندگان در صورت عدم برآورده شـدن این نیاز قید کار پیشـنهادی 
را می زننـد و ترجیـح می دهنـد در محیط کاری که شـرایط دورکاری را برای 
آن هـا میسـر کـرده،  مشـغول فعالیت شـوند. همچنین بیش از سـه چهارم 
پاسـخ دهندگان برنامـه زمان بندی انعطاف پذیر حضـور در محل کار و کار از 
راه دور را یکی از مؤثرترین راه های غیرمستقیم برای حفظ کارمندان عنوان 

کرده اند. 

g  تجارت پر سود با دور کاری
دربیشـتر شـرکت هایی که از دورکاری بیشـتر بهره می برند85 درصد آن ها 
تأیید می کنند که به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، 
بهره وری در شرکتشان افزایش یافته است. عالوه 
بر این، 90درصد از کارمندان هم معتقدند که دور 
کاری باعث افزایش روحیه کارکنان شـده اسـت. 
البتـه 77درصد هم معتقد هسـتند که کار کردن 
کارمنـدان از راه دور بـا عث شـده کـه هزینه های 
عملیاتی شـرکت ها کاهش چشـمگیری داشـته 

باشد. 

g  دور کاری رضایت شغلی را افزایش
می دهد

بـا مطالعه Amerleep از 1001 کارگر که از راه 
دور مشـغول فعالیت بودند، مشـخص شد که 57 

دورکاری انگیزه کارمندان را افزایش می دهد

که  شرکت هایی  دربیشتر 
بهره  بیشتر  دورکـــاری  از 
آن ها  ــد  درص می برند85 
دلیل  به  که  می کنند  تأیید 
انعطاف پذیری بیشتر، بهره وری 
یافته  افزایش  شرکتشان  در 
90درصد  این،  بر  عالوه  است. 
که  معتقدند  هم  کارمندان  از 
دور کاری باعث افزایش روحیه 

کارکنان شده است

گزارش
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درصد آن ها بیشـتر از یـک آمریکایی از کار خود راضی 
هسـتند. همچنین تقریباً 80 درصد از پاسخ دهندگان 
سـطح اسـترس معمولی خـود را در طـول هفته کاری 
یـا »اسـترس زا« توصیـف نکرده اند یا فقط »اسـترس 

متوسط« از کار را عنوان کرده اند. 

g  کارگران از راه دور بیشتر تولید کننده
هستند

نظرسنجی ساالنه FlexJobs نشان داد که 65 درصد 
از پاسـخ دهنـدگان در خانه خـود کارآمدتر از محل کار 
سنتی خود هستند. حواس پرتی، استرس کمتر از عدم 

رفـت و آمد، سیاسـت های داخلی شـرکت و تجربـه کار در یک محیط آرام و 
شخصی همگی در بازدهی یک کارگر نقش مهمی ایفا کرده اند. 

g کارگران از راه دور می توانند سالم تر باشند
طبق بررسی های به عمل آمده 50 درصد کارگرانی که دور کاری می کنند، 
احساس می کنند چون در محیط کار تردد ندارند، بدنی سالم تر دارند. از این 
تعـداد 56 درصـد عنـوان کرده اند که غیبت و مرخصی به علت بیماری آن ها 
Flex�کاهش چشمگیری داشته است. همچنین بر پایه نظر سنجی ساالنه 

Jobs، 86 درصد از پاسـخ دهندگان فکر می کنند شـغلی که انعطاف پذیری 
بیشـتری دارد و اجازه دورکاری به آن ها می دهد، باعث کاهش اسـترس در 
آن ها شـده اسـت و 89 درصد هم گفتند که فکر می کنند در این شرایط قادر 

به مراقبت بهتر از خود هستند.

g کارگران از راه دور درآمد بیشتری کسب می کنند
 Global Workplace کـه بـا همـکاری FlexJobs براسـاس گـزارش
Analytics انجام شده است، میانگین درآمد ساالنه برای اکثر شرکت های 
مخابراتی 4000 دالر بیشتر از افراد دیگر است. بر پایه این گزارش کارگزاران 
شـرکت های مخابراتـی بیشـترین صرفـه جویـی در گذران زندگـی خود را 

داشته اند و توانسته اند پول بیشتری راداشته باشند. 
 Remote Work در بررسـی وضعیـت معیشـتی کارگـزاران کـه توسـط
2019 انجام شـد مشـخص گشـت که کارگرانی که از راه دور درآمد کسـب 
می کنند، 26 درصد بیشتر از کارگرانی که در محل کار خود مشغول فعالیت 

هستند، درآمد دارند. 

g  سازگاری محیط زیست با دور کاری
دورکاری بـه ویـژه کار در خانـه، باعـث کاهـش ترافیـک، آلودگـی هـوا و 
فرسـودگی جاده ها می شـود. مطابـق گزارش 
Telecommuter  دورکاری باعـث شـده 

است انتشـار گازهای گلخانه ای به شدت کاهش 
پیدا کند. 

g  رابطه طول عمر و دور کاری
کارگرانـی کـه دور کاری می کننـد، دارای عمـر 
طوالنی تـری هسـتند. براسـاس گزارش هـای 
منتشـر شـده 42 درصد از افرادی که 100 درصد 
در طول خدمت دور کاری کرده اند، 5 سال بیشتر 

از سایرین عمر داشته اند. 

g  امالك و مستغالت 
تحت تاثیر دور کاری

بسـیاری از کسـانی که خانه می خرند یا اجاره می کنند، بر تاثیر دورکاری بر 
تصمیم شـان تاکید داشـتند. در گزارش اخیری که از Zillow  منتشـر شده 
آمده است؛ بیش از نیمی از خریداران خانه که دور کاری می کنند، می گویند 
کار از راه دور تأثیر زیادی بر تغییر استراتژی خرید خانه دارد. آن ها معتقدند 
در صورت دور کاری مکان های مناسب بهتری را به دور از تراکم جمعیت برای 
زندگی انتخاب می کنند. همچنین 30 درصد آن ها معتقد هستند که روزانه 

بین 15 تا 29 دقیقه از صرف بیهوده زمان در دورکاری گرفته شده است. 

g عالقه مندی به کار از دور در کارگران
در مطالعه ای که توسط Condeco  انجام شده، آمده است که 41درصد از 
مشاغل دنیا که بررسی شده اند در برنامه ریزی های خود از دورکاری استفاده 
می کنند. آن ها به کارمندان خود این اختیار را می دهند که سـاعت شـروع و 
پایـان کار خـود و همچنین محل خدمت خـود را تعیین کنند. بر پایه همین 
گزارش تا پایان سـال 2028 پیش بینی می شـود 73 درصد از کسـب و کارها 

دارای کارگران و کارمندان دور کار باشند.
وقتی به آمار باال نگاهی اجمالی می اندازیم، متوجه می شـویم که دور کاری 
مزایای متعددی دارد. از کمک به محیط زیست گرفته تا عملکرد تک به تک 
کارمندان و کارگران که باید در دستور کار شرکت های وطنی نیز قرار گیرد. 
در حال حاضر هم کرونا باعث شد بسیاری از کشورها از جمله ما در خصوص 

دورکاری محکی جدی بخوریم.

متعددی  مزایای  دورکاری 
محیط  به  کمک  از  دارد. 
عملکرد  تا  گرفته  زیست 
و  کارمندان  تک  به  تک 
کارگران که باید در دستور 
نیز  وطنی  شرکت های  کار 

قرار گیرد

گزارش
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از اوایل سـال جاری میالدی و با همه گیر شـدن ویروس 
کرونـا در سراسـر جهـان، قرنطینـه کـردن شـهرها در 
دسـتورکار دولت ها قرار گرفت. اگرچه قرنطینه کشور به 
کشـور و فرهنگ به فرهنگ متفاوت اسـت اما یک نتیجه 

مشترک داشت؛ آسیب دیدن اقتصاد کشورها.
با قرنطینه شـدن شـهرها، فعالیت اقتصادی شرکت ها و 
کارخانه ها متوقف یا محدود شـد و بسـیاری از شرکت ها 
- مخصوصاً شـرکت های کوچک و تازه تأسـیس -  دچار 
خسـارات مالی فراوانی شـدند. برخی شـرکت ها اما برای 
اجتناب از خسارت مالی، راهکارهای کاربردی و مفیدی 
در پیـش گرفتند؛ کاهش سـاعات کاری، مرخصی بدون 
حقوق کارمندان، کاهش حقوق کارمندان، دورکاری و... 
با توجه به این که بسـیاری از کارمندان در سراسـر دنیا به 
اینترنت پرسـرعت و کامپیوتر دسترسـی داشتند، بسته 
بـه ماهیت کاری شـرکت یا سـازمان متبـوع خود و نحوه 

فعالیت آن، در داخل منزل مشـغول فعالیت های کاری روزمره شـدند و امور 
مربوط به شغل خود را با بکارگیری فناوری های اطالعاتی مانند ارتباطات راه 
دور و رایانـه انجـام داده و از منـزل با همکاران و مدیران خود در ارتباط هرروزه 
بودنـد. بدین ترتیب دورکاری که شـاید تا پیـش  از این در نگاه مردم در ردیف 

شغل های جدی نبود، امروزه روشی کاربردی به شمار می رود.

g دورکاری چیست؟
به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی و استفاده گسترده از اینترنت، سبک نوینی 
  )Telecommuting یا Teleworking( در کسـب وکار به نـام دورکاری
بـه وجـود آمده که طبـق آن، کارکنان می توانند از هر جایـی به انجام وظایف 
محوله بپردازند. امروزه دورکاری به طور بی سابقه ای در سراسر جهان افزایش 

یافته است. 
جالب است بدانید بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک در جهان، از کارکنان 
خود خواسته اند به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفظ سالمت و 
بهداشت جامعه، در منزل بمانند و با استفاده از رایانه های شخصی و اینترنت 
بـه فعالیت هـای شـغلی خود ادامه دهنـد. در این میان، غول هـای تکنولوژی 
ازجمله مایکروسـافت، توییتر، گوگل و آمازون اولین شـرکت هایی بودند که 
از پرسـنل خود خواسـتند با بهره مندی از خدمات و سـرویس های اینترنتی و 
 Cisco ، Citrix آنالیـن، دورکاری کنند. ابرقدرت های حوزه شـبکه از قبیل

و VMware  در دوران شـیوع کرونـا، بـا ارائـه 
راهکارهـای گوناگون در زمینه دورکاری، سـعی 
در پشـتیبانی و حمایـت کاربـران و ارائه خدمات 

هرچه بهتر داشتند.

g  Cisco

 »سیسـکو سیسـتمز« )Cisco Systems( که 
شـرکت چندملیتـی فنـاوری اسـت و در زمینـه 
طراحی، تولید و فروش سـخت افزارهای شبکه و 
تجهیـزات ارتباطـی و مخابراتـی و دیگر خدمات 
و محصـوالت فنـاوری فعالیـت دارد، بـه عنـوان 
بزرگ تریـن و معروف ترین شـرکت تولیدکننده 
تجهیـزات شـبکه و ارتباطـات در دنیـا شـناخته 

می شود.
امـروزه بـا افزایـش دورکاری، ویدئو به یـک ابزار 
ضروری برای کسـب وکار تبدیل شـده است. با این حال، بسیاری از فناوری ها 
و دسـتگاه های مورد اسـتفاده، به طور جهانی پشـتیبانی نمی شوند و کاربران 
برای شـرکت در جلسـات و ویدئوکنفرانس ها با مشـکل مواجه می شوند و در 

نتیجه میزان بهره وری کاهش می یابد. 
با همه گیری ویروس کرونا در جهان، سیسـکو روند افزایش ترافیک اینترنت 
و داده را در سراسـر دنیـا در پیـش گرفـت و برنامه  ها و راهکارهایی مدون برای 
پشـتیبانی از کاربـران خـود با نیازهای متغیر تدوین کـرد تا افراد بتوانند از هر 
مکانـی، در هـر زمانی و با هر دسـتگاهی، با همـکاران و مدیران خود در ارتباط 
 Reliable بوده و فعالیت تجاری کنند. ازجمله این برنامه ها، ارائه سـرویس
)Cisco WebEx( از Cisco Collaboration Cloud بود که به منظور 

برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس مطلوب تر، ایمن تر و اثربخش تر ارائه شد.

g  Cisco Webex درباره سرویس رایگان
webex راهکاری بسیار امن و کاماًل مجازی جهت ارائه سرویس ویدئوکنفرانس 
است که ترکیبی از صدا، تصویر و کنفرانس تحت وب را به کاربران ارائه می کند. 
در دسترس بودن مدیران و کارشناسان، امکان تبادل اطالعات با متخصصین 
و کارشناسـان جهت برگزاری سـمینارهای عمومی، سـخنرانی و بهره مندی 
از سـخنرانان خارجی، این سـرویس را تبدیل به یکی از محبوب ترین ها کرده 
است. webex سیستمی مجازی و مبتنی بر نرم افزار است که روی سرورهای 

 راهکارهای دورکاری
ابرقدرت های صنعت شبکه در دنیا

با همه گیری ویروس کرونا در 
جهان، سیسکو روند افزایش 
ترافیک اینترنت و داده را در 
سراسر دنیا در پیش گرفت و 
برنامه  ها و راهکارهایی مدون 
برای پشتیبانی از کاربران خود 
با نیازهای متغیر تدوین کرد تا 
افراد بتوانند از هر مکانی، در 
هر زمانی و با هر دستگاهی، 
با همکاران و مدیران خود در 
ارتباط بوده و فعالیت تجاری 

کنند

گزارش
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فیزیکـی و مجازی مبتنی بر فنـاوری VMware قابل 
اجراسـت. Webex  را می توان سـاده ترین و مؤثرترین 

روش برگزاری جلسات راه دور دانست. 
ویدئوکنفرانـس  سـرویس  امکانـات  از  بسـیاری 
Webex سیسـکو - بـه عنـوان یـک سـرویس قابـل 
اطمینـان، مقیاس پذیـر و ایمن - نه تنها در کشـورهای 
درگیـر بـا ویـروس کرونا بلکه در تمام کشـورهایی که از 
این سـرویس اسـتفاده می کننـد، به صـورت رایگان در 

دسترس قرار گرفت.
سیسـکو عـالوه بـر ایـن، الیسـنس 90 روزه رایـگان به 
مشـاغلی که عضو  Webex  نیسـتند نیز ارائه می دهد 

تا تعداد بسـیار بیشـتری از کارمندان بتوانند بدون هزینه اضافی، از راه دور کار 
خود را انجام دهند.

برخی از مهم ترین ویژگی های سرویس Cisco Webex عبارتند از:
  پشتیبانی از حداکثر 100 کاربر به صورت همزمان در هر جلسه یا وبینار

  امنیت باال
  سـازگاری با انواع سیسـتم عامل ها و قابل نصب و پیاده سـازی روی تمامی 

تلفن های همراه و تبلت ها
  آموزش مجازی )E-Learning( و پشتیبانی آنالین

  عدم محدودیت زمانی در جلسه
  تعداد نامحدود برای برگزاری وبینار

  یک گیگابایت فضای ذخیره سازی ابری
HD امکان ایجاد کنفرانس ویدیویی باکیفیت  

  امکان برقراری تماس صوتی با کاربران
Whiteboard  نرم افزارها و ،Desktop  قابلیت به اشتراک گذاری  

سیسکو برای استمرار مشاغل، تالشی شبانه روزی دارد؛ تیمWebex  سیسکو 
بـه طـور مداوم کار می کند تـا با افزایش ظرفیت وبینارهای آنالین در سراسـر 
جهان، نیازهای شرکت ها را برآورده سازد. این شرکت همکاری مستمری نیز 
با شرکت های مخابراتی برای اتصال تمام نودها و ارتباطات بین المللی خود در 

سراسـر جهـان دارد تا زمان تأخیـر )Latency( را 
بـرای کاربران نهایی به حداقل برسـاند. همچنین 
در حال توسـعه سرویس وبینار خود در کشورهای 
دیگـر اسـت و بـا سـازمان های غیردولتـی بـرای 
راه انـدازی مـدارس آنالین و خدمات دیگر در حال 

همکاری است. 

g Citrix

شـرکت بین المللـی و چندملیتـی سـیتریکس 
)Citrix Systems Inc( در زمینـه دورکاری، 
سـرور،  مجازی سـازی  برنامـه،  مجازی سـازی 
مجازی سـازی دسـکتاپ و سـرویس های ابری و به طور کلـی تکنولوژی های 

جدید زیرساخت ارتباطی فعالیت می کند.
 XenApp ،ایـن شـرکت نرم افـزار دورکاری از مهمتریـن محصـوالت 

XenDesktop  و XenServer  است. 

g Citrix XenApp درباره مجازی ساز  اپلیکیشن
با استقرار این سامانه مجازی ساز،  برنامه های تحت ویندوز و تحت سیستم عامل 
لینوکـس را بـه راحتـی از طریق وب، اینترانت و اینترنت در دسـترس کاربران 

خارج از سازمان و شرکت قرار خواهد گرفت.
با برنامه Citrix XenApp به همراه تکنولوژی ترمینال سرویس مایکروسافت، 
می توان تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز را به صورت متمرکز در هر زمان و هر 
مکان، در اختیار کاربران قرار داد. بدین ترتیب که تنها با یک بار نصب برنامه های 
مورد نیاز روی سرور مرکزی  شرکت یا سازمان، امکان استفاده همزمان تمامی 

کاربران دور و نزدیک فراهم می شود. 
ازجمله ویژگی های  Citrix XenApp می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  قابل استفاده بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی دستگاه 
  کاهش هزینه سخت افزاری کاربران 

  ارائه برنامه های تحت وب به کاربران با امکانات اضافی

توسعه  حال  در  سیسکو 
در  خود  وبینار  سرویس 
و  است  دیگر  کشورهای 
غیردولتی  سازمان های  با 
مدارس  راه انــدازی  برای 
در  دیگر  خدمات  و  آنالین 

حال همکاری است

گزارش
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 real time آنالین بودن و مشاهده اطالعات برای تمامی کاربران به صورت  
  قابلیت آپدیت نرم افزارهای ارائه شده با کمترین هزینه و در کمترین زمان

  قابلیت کنترل کاربران و تنظیم سطوح دسترسی
  اضافـه کـردن الیه های امنیتـی و load balancing به زیرسـاخت تمام 

برنامه ها
  باال بودن ضریب امنیتی شبکه و داده های آن

  افزایش توانایی سرویس دهی در حجم باال
 Windows 2008 Terminal استفاده از این نرم افزار نیاز به الیسنس  

Service License دارد.

g  Citrix XenDesktop درباره مجازی ساز 
تکنولوژی Citrix XenDesktop  یک راه حل مجازی سازی دسکتاپ کامپیوتر 
است که دسکتاپ های مجازی را با سرعت باال و در امنیت کامل به کاربران ارائه 
می دهد تا کاربران با اسـتفاده از دسـکتاپ های مجازی شده قادر به بکارگیری 

تمامی امکانات و برنامه های قابل دسترس در دسکتاپ مجازی باشند. 
در واقـع ایـن نرم افزار، کامپیوترهای مجازی کاربران را تبدیل به یک فرآیند با 

ماهیت واقعی می کند.  
این برنامه، بخش IT را قادر به راه اندازی یک نمونه از هر سیستم عامل، برنامه و 
پروفایل کاربر می کند و به صورت پویا آن ها را ترکیب می کند تا باعث سهولت 

بیشتر در مدیریت مجازی کاربران و سریع تر شدن عملکرد آن شود.

g Citrix XenServer درباره مجازی ساز سرور
محصول Citrix XenServer   یک سـکوی  مدیریت  شـده  سـرور مجازی  
کامـل  بـر مبنـای Xen Hypervisor   اسـت. تکنولـوژی Xen بـه عنـوان 
سـریع ترین مجازی سـاز سـرور با اطمینان بسـیار باال در صنعت IT مورد تأیید 
است. XenServer  برای مدیریت کارآمد سرورهای مجازی ویندوز و لینوکس 

طراحی شده و نتیجه آن تجمیع کم هزینه سرورها و تداوم تجارت است.
این برنامه مجازی سازی قدرتمند که امکان ساخت و برپاسازی چندین ماشین 
مجازی با قابلیت اجرا توسط سیستم عامل های مختلف را روی یک سخت افزار 
واحـد فراهـم می کنـد کار انتقـال داده هـا به صـورت آنالین و متمرکزسـازی 

مدیریت چندین سرور را بدون هیچ هزینه ای ارائه می دهد.
XenServer یـک راهـکار مجازی سـازی قدرتمنـد و بـاز اسـت که اساسـاً 
به منظور کاهش هزینه های دیتاسنتر با تبدیل محیط پیچیده و استاتیک آن، 

به محیطی پویاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

g VMware
فراهم کننـده  یـک شـرکت   )VMware Inc( وی.ام.ویـر  شـرکت 
نرم افزارهای مجازی سازی است که درخصوص ارائه محصوالت و خدمات 

مجازی سازی و پردازش ابری فعالیت می کند.
نرم افـزار ماشـین مجـازی )Virtual Machine ware( نرم افـزاری 
قدرتمنـد برای توسـعه دهندگان نرم افزارها و مدیران سیسـتم و کسـانی 
اسـت که می خواهند در سـاختار نرم افزاری خود تغییراتی اساسـی ایجاد 
کنند. این نرم افزار، توسعه دهندگان نرم افزار را قادر می کند پیچیده ترین 
برنامه هـای تحـت شـبکه را کـه در سیسـتم عامل هـای ویندوزهـای 
مایکروسـافت، مکنتاش اپل، لینوکس یا نت ویر اجرا می شـوند، تنها روی 

یک رایانه اجرا کنند. 
ایـن قابلیـت در کنـار برخی قابلیت های دیگر، این برنامه از VMware  را 
به یک وسیله ضروری برای توسعه دهندگان رایانه ای و مدیران سیستم ها 

تبدیل کرده است.

g   Workstation درباره نرم افزار
  VMware Workstation،یکـی دیگـر از نرم افزارهای ایـن شـرکت
اسـت کـه بـا میلیون ها کاربر در سراسـر دنیا، عالوه بر بهبـود کارآیی ها در 

تولید نرم افزارها، هزینه ها را کاهش داده و انعطاف پذیری را باال می برد. 
این برنامه، عالوه بر سـاده کردن عملیات توسـعه و تست نرم افزار و سرعت 
بخشـیدن به توسعه برنامه های کاربردی، سـازگاری برنامه های کاربردی 

و انتقال از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر را تضمین می کند. 
Workstation   اولیـن نرم افـزاری بـود کـه از اجـرای گرافیک هـای 
سه بعدی در محیط های مجازی پشتیبانی کرد. این برنامه روشی یکپارچه 
بـرای دسترسـی به تمامی ماشـین های مجازی - فـارغ از این که کجا اجرا 

می شوند - ارائه می کند. 

g vCloud Suite درباره
نرم افـزار VMware vCloud Suite راهـکار زیرسـاختی ابری کامل و 
یکپارچه  دیگری اسـت که عملیات IT را تسـهیل کرده و به درک مدیریت 

عملیاتی سریع، کارآمد و هوشمندانه پردازش ابری کمک می کند.
vCloud Suite تمام اجزای موردنیاز برای برپا سازی زیرساخت رایانش 
ابری را ارائه می دهد. در این معماری، سـرویس های مبتنی بر محاسـبات 

ابری، شبکه، امنیت و دسترسی ارائه می شود. 

گزارش



13

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

8 شمــــاره 
تابستان 1399

 در آینـده ای نـه چنـدان دور، تقریبـاً همـه چیـز بـه سـمت پـردازش ابری
)Cloud Computing(خواهـد رفـت. در پـردازش ابری، مجموعه ای از 
منابع  قابل توسعه و مجازی، برای پردازش داده ها در اینترنت مهیا می شود. 
کاربـران رایانـش ابـری )Cloud Computing( بـدون این کـه نیازی به 
تأمین و نگه داشـت سـخت افزار یا کانفیگ سرویس داشته باشند، می توانند 
در هـر لحظـه منابـع و سـرویس دلخواه خود را درخواسـت و از آن اسـتفاده 
کنند. شـرکت ها بـدون این کـه زیرسـاخت )Infrastructure( یا مراکز 
داده )Data Centers( منحصربفـرد داشـته باشـند، می توانند به تمامی 
برنامه هـای کاربـردی و فضای ذخیره سـازی دسترسـی یابنـد و این مزیت 
رایانـش ابری اسـت که شـرکت ها را از هزینه هـا و پیچیدگی های مالکیت و 

نگهداری زیرساخت های فناوری  اطالعات بی نیاز می کند.
به دلیل مزایای بی شـمار سـرویس های ابری، امروزه وب سـایت های بزرگ 

اینترنتی و اپلیکیشن های موبایل از این پلتفرم استفاده می کنند.
رایانـش ابـری طیف وسـیعی از خدمـات را ارائـه می کند؛ مـواردی ازجمله 

Gmail، پشـتیبان گیری ابـری از گوشـی های 
هوشمند، میزبانی داده ها در کسب وکارهای بزرگ، 
 Netflix ارائه سرویس استریم ویدئو توسط شرکت
و... توسط رایانش ابری و سرویس های ابری صورت 

می گیرد.
مهم تریـن مزایـای اسـتفاده از سـرویس های ابری 

عبارتند از:
1. سرمایه گذاری مطمئن و براساس نیاز

2. قیمت مناسب
3. سرویس دهی مستمر

4. افزایش سرعت و چابکی
5. کارآیی بیشتر

به طور کلی بسته به نوع و محل پیاده سازی پردازش 
 )Cloud( ابری، چهار مدل استقرار برای ساختار ابر

در نظر گرفته می شود:
ابـر عمومـی )Public Cloud(: زیـر بنای ایـن نوع ابر برای دسترسـی 
عموم یا یک گروه صنعتی بزرگ سـاخته شـده و یک شرکت فروش خدمات 
Cloud، آن را مالکیـت می کنـد. یـک ابر عمومی یک روش مقرون به صرفه 
برای گسترش راه حل های فناوری اطالعات مخصوصاً برای کسب وکار های 

کوچک یا متوسط است.
ابر خصوصی ) Private Cloud(: یک ابر خصوصی بسیاری از مزایای ابر 
عمومی محیط رایانش ابری از قبیل ارتجاعی بودن و مبتنی بر خدمت بودن 
را ارائه می دهد اما در »داخل« یک سـازمان مدیریت می شـود. زیر بنای این 
نوع ابر برای یک سازمان خصوصی به کار می رود و معموالً توسط سازمان یا 

یک شخص سوم مدیریت می شود.
ابر اجتماعی )Social Cloud(: ابر اجتماعی توسط یک گروه از شرکت ها 
که عالیق مشترک )از قبیل نیازمندی های امنیتی خاص یا ماموریت مشترک( 
دارند، کنترل و اسـتفاده می شـود. زیربنای این ابر توسـط چندین شرکت و 
پشتیبانی کننده یک اجتماع خصوصی که ارتباطات 
مشـترکی )مانند مأموریت، نیازمندی های امنیتی، 
سیاسـت و مالحظات مورد قبول( دارند، به اشتراک 
گذاشته می شود. دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا 

یکی از بزرگ ترین کاربران ابر اجتماعی است.
 :)Hybrid Cloud( ابر ترکیبی یا ابر هیبریدی
ابر ترکیبی درواقع ترکیبی از ابر عمومی و خصوصی 
اسـت و زیـر بنـای آن ترکیبـی از دو یـا چنـد ابـر 
)خصوصی، اجتماعی یا عمومی( است که موجودیت 
واحـدی هسـتند ولی قادرند بـا استانداردسـازی یا 
فنـاوری مالکیـت، داده و برنامه کاربردی قابل حمل 
)مانند انفجار ابر برای تعادل بار بین ابر ها( با یکدیگر 
 Google ،هم مرز شـوند. مثال برجسته ابر ترکیبی

App است.

از  وسیعی  طیف  ابری  رایانش 
خدمات را ارائه می کند؛ مواردی 
ازجمله Gmail، پشتیبان گیری 
ــای  ــی ه ــوش گ از  ــری  ــ اب
در  داده ها  میزبانی  هوشمند، 
ارائه  بــزرگ،  کسب وکارهای 
توسط  ویدئو  استریم  سرویس 
توسط  و...   Netflix شرکت 
رایانش ابری و سرویس های ابری 

صورت می گیرد

نگاهتخصصی

 Private Cloud با 
هزینه های خود را کاهش دهید
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g  چیست و چگونه Private cloud
کار می کند؟

در تعریـف، ابـر خصوصی مدل خاصـی از رایانش 
ابـری اسـت کـه مبتنی بر ابر مجزا و ایمن اسـت و 
تنها کاربران و مشتریان مشخصی می توانند در آن 
فعالیت کرده و از سرویس های آن استفاده کنند. 
 )Private Cloud( با اسـتفاده از ابر خصوصـی
می توان از مزایای ابر عمومی بهره مند شد، بدون 
این که نگران از دسـت دادن کنترل روی داده ها و 
خدمـات بـود چرا که ابر خصوصی در واقع پشـت 

فایروال ها قرار می گیرد. 
یـک ابـر خصوصـی شـامل خدمات محاسـباتی 
اسـت که در دسـترس عموم نیست و تنها کاربران 
انتخاب شده می توانند از آن استفاده کنند. خدمات 

ابری خصوصی به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای یک شرکت طراحی 
شـده اسـت. یک سـازمان یک ابر خصوصی را در یک اتاق یا محل مخصوصی 
تعبیه می کند و خدمات را از طریق اینترانت به کاربران داخلی ارائه می دهد 
و از آنجا که زیرسـاخت خصوصی ابری مسـتقیماً در سـایت داخلی شـرکت 
تأمین کننده خدمات ابری  و یا دیتاسـنتر های داخلی یک شـرکت میزبانی 
می شود، از امنیت باالیی برخوردار است. گاهی نیز سازمان ها با شرکت های 
فعال در حوزه خدمات ابری قرارداد بسته و خدمات ابر خصوصی را به صورت 

OFF SITE ایجاد می کند.
ابر خصوصی تنها توسـط گروه مشـخصی از کاربران استفاده می شود و از این 
رو، نـه تنهـا از مزایـای معمول پردازش ابـری )مانند مقیاس پذیری و قابلیت 
ارتجاعی و گسترش( بهره مند می شوند، بلکه از گزینه های کنترل و مدیریتی 

که ابر خصوصی ارائه می دهد نیز بهره می برند.
مبنای فنی ابر خصوصی، مجازی سـازی است. ابر خصوصی، راه حلی ایده آل 

بـرای شـرکت هایی اسـت کـه مجبـور بـه اسـتفاده از 
سخت افزارهای امنیتی خاص هستند و مراحل خاصی 

از پردازش داده ها را رعایت می کنند. 
ابرهای خصوصی در مقایسه با ابر عمومی، نه تنها سطح 
امنیتی و کنترل بسـیار باالتری را ارائه می دهند، بلکه 
یـک کاربـرد انعطـاف پذیر نیز ارائـه می کنند که باعث 

کارآمدتر شدن آن ها می شود.
به طور معمول، دسترسی خارجی به یک ابر خصوصی 
توسـط دیوار آتش )Firewall(  مسـدود می شود و به 
کاربـران خاصی اجازه دسترسـی به سـرویس های ابر 
خصوصی داده می شود. کاربرانی که برای استفاده از ابر 
خصوصی مجاز می شـوند، می توانند از طریق اینترانت 
شـرکت یا شبکه خصوصی  امن )VPN( به برنامه های 

ابری خصوصی دسترسی یابند. 
ابر خصوصی، خود چهار نوع مختلف دارد:

ابـر خصوصی داخلی )internal private cloud(: این مدل نیازمند 
صرف هزینه بسیار است و برای شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. 
در ایـن حالـت، شـرکت زیرسـاخت های IT را برای خدمات ابـری خود مهیا 

می کند.
ابر خصوصی مدیریت شـده )managed private cloud(: در این 
مـدل، زیرسـاخت های فنـاوری اطالعات ابـر در داخل میزبانی می شـود اما 

طراحی و اجرای آن توسط یک ارائه دهنده بیرونی مدیریت می شود.
 hosted private( ابر خصوصی  هاسـت شده یا میزبانی داده شده
cloud(: ابر خصوصی میزبانی شـده در دیتاسـنتر های شرکت ارائه دهنده 
خدمات ابری قرار دارد. در این حالت همه چیز از طرف شرکت خدمات ابری 

مدیریت شده و برنامه های مناسب را در اختیار کاربران قرار می دهد.
ابـر خصوصی جامعه محور و مشـترکی: با اسـتفاده از ایـن مدل، چند 
شرکت مختلف می توانند به یک ابر خصوصی مشترک دسترسی یابند. البته 

ابر خصوصی، تنها توسط گروه 
مشخصی از کاربران استفاده 
می شود و از این رو، نه تنها 
پردازش  معمول  مزایای  از 
ابری )مانند مقیاس پذیری و 
قابلیت ارتجاعی و گسترش( 
از  بلکه  می شوند،  بهره مند 
گزینه های کنترل و مدیریتی 
که ابر خصوصی ارائه می دهد 

نیز بهره می برند

نگاهتخصصی
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شـرکت هایی از ابر خصوصی مشـترکی اسـتفاده می کنند که زمینه فعالیت 
یکسانی دارند و یا زیرمجموعه یک هلدینگ هستند.

از آنجـا کـه ایجـاد یک ابـر خصوصی به دانش فنی و تخصصـی باالیی نیاز 
دارد، قاعدتاً وقت و هزینه زیادی در بردارد و برای شـرکت های کوچک و 
متوسـط مقرون به صرفه نیسـت و سـازمان هایی که به ابر خصوصی نیاز و 
عالقه دارند اما سرمایه مورد نیاز برای طراحی و ساخت یک ابر خصوصی  
در یـک دیتاسـنتر را ندارنـد، از همکاری با یـک ارائه دهنده خدمات ابری 

خصوصی کمک می گیرند. 
شرکت های دارو سازی و تجهیزات پزشکی با فرمول های مخفی و گرانقیمت، 
شرکت های سرمایه گذاری و خدمات مالی، سازمان هایی با داده ها و فایل های 
سـنگین، شـرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت اشـیاء، سـازمان هایی با 
ذخیره و پردازش داده های خصوصی، سازمان های دارای وظایف حساس و... 
نیازمنـد خدمـات مبتنی بر رایانش ابری خصوصی برای زیرسـاخت فناوری 

اطالعات خود هستند.
 IBM ،مـایـکروسـافت ،HP ،شرکت های سیسکـو
DEL،، علی بابا و... از مهمترین و شناخته شده ترین 
ارائه دهندگان خدمات ابرخصوصی در جهان هستند. 

g Private cloud مزایای
شـخصی سـازی: برنامه هـای کاربـردی ابـری 
متناسب با نیازهای فردی شرکت تنظیم می شوند.

ظرفیـت  افزایـش  زیرسـاخت:  ظرفیـت 
زیرسـاخت ها برای محاسبات و ذخیره سازی مورد 

نیاز.
امنیـت پیچیده و بسـیار باال: با اسـتفاده از ابر 
خصوصی، ریسک های امنیتی به حداقل می رسد.

امکانات بیشـتر: محدودیت های ناشـی از استفاده همزمان  اشخاص در 
ابر خصوصی وجود ندارد.

انفجار ابر : استفاده از ابر ترکیبی، کاربران را قادر می سازد تا نیازمندی های 
محاسـباتی خود را پشـت ابر خصوصی و در داخل ابر عمومی توزیع  کنند. 

این قابلیت، انفجار ابر )Cloud Bursting( نام دارد.
کنترل بیشتر : یک ابر خصوصی تنها در دسترس یک سازمان یا شرکت 

خاص است که دسترسی کامل به منابع موجود را داراست.

g Private cloud معایب
سـربار مدیریـت: بـا راه حل هـای ابـری خصوصی، واحـد IT سـازمان باید 

مسئولیت ابر را برعهده گیرد. 
هزینه باال: گزینه های ابر خصوصی معموالً گران تر از یک ابر عمومی هستند.

عـدم امکان کاهـش هزینه: بـا راه اندازی یـک ابر خصوصـی، هزینه های 
پرسنل، اداره و نگهداری دیتاسنتر و مراکز داده افزایش یافته و کاهش هزینه ها 

اصاًل ساده نیست.
 )Cloud( با روند رو به رشد تکنولوژی های رایانش ابری
بـه طـور اعـم و ابر خصوصی به طور اخـص، و با وجود 
تمـام مزایـا و معایب، به نظر می رسـد خدمات ابری و 
راهکارهـای مرتبـط با آن، همچنان به رشـد و تکامل 
خود ادامه دهند. پیش بینی ها حاکی از آن اسـت که 
قطعاً پلتفرم های عمومی ابری رشد سریع تری نسبت 
به پلتفرم های خصوصی ابری خواهند داشـت. با این 
حال آنچه مسـلم اسـت، توسـعه  خدمات ابری، ارائه  
راهکارهـای سـرویس های ابـری، افزایـش تقاضای 
مشـتریان و اهمیـت بـاالی امنیـت، تصمیم گیرنده 

چشم انداز آینده ابر خصوصی خواهد بود.

 ،HP ،شرکت های سیسکـو
،  IBM  مـایـکروســافت، 
DEL ، علی بابا و... از مهمترین و 
شنــاختـه شـده تـریـن 
ارائه دهندگـان خـدمــات 
ابـرخصوصـی در جهــان 

هستند

نگاهتخصصی
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 امـروزه بـا تغییرات پیش آمده در کسـب وکارها و کاربردهـای جدید فناوری 
اطالعات، نیاز به دیتاسنتر بیش از پیش احساس می شود. اهمیت دیتاسنتر 
آنجا نمود بیشتری پیدا می کند که بدانیم تقریباً تمامی مؤسسات و سازمان ها 
در حـال بررسـی پتانسـیل پـردازش ابـری )Cloud Computing( برای 

کسب وکار خود هستند که البته دیتاسنتر بستر اصلی انجام آن است. 
دسـترس پذیری   ،)Mobility( تحرک پذیـری  چـون  انتظاراتـی 
)Availability( و مقیاس پذیری )Scalability( در کسب وکارهای جدید، 
واکنشـی سـریع می طلبد. از این رو زیرساختی ساده تر و سازگارتر نیاز است تا 

معماری قدیمی را با معماری های جدید ادغام کرده 
و به یک اکوسیستم قابل مدیریت تبدیل کند.

g دیتاسنتر چیست؟
سـرویس دهنده ها،  از  مجموعـه ای  دیتاسـنتر 
زیرسـاخت های ارتباطـی، امنیتـی و تجهیـزات 
الکترونیکی است که برای ارائه،  نگهداری و پشتیبانی 
از سـرویس های تحت شـبکه )اینترنت، اینترانت و 
اکسـترانت( به کار گرفته می شـود. به عبارت دیگر؛ 
دیتاسـنتر یا مرکـز داده )Data Center( مکانی 
است که تعداد زیادی سرور کامپیوتری و تجهیزات 

شـبکه  با اسـتفاده از امکانات زیرسـاختی و ارتباطی، امور مربوط به رایانش، 
ذخیره سازی و انتقال داده ها را انجام می دهند.

اصلی تریـن اجـزای تشـکیل دهنده هـر دیتاسـنتر عبـارت اسـت از روترهـا 
شـبکه  سـوییچ های   ،)Firewalls( آتـش  دیوارهـای   ،)Routers(
 Storage( ذخیره سـازی  سیسـتم های   ،)Network Switches(
 ،)Racks( رک ها ،)Servers( سیستم های امنیتی، سرورها ،)Systems
کابل هـا، سیسـتم های کنتـرل و مدیریـت ارائـه سـرویس، سیسـتم های 

خنک کننده، سیستم اطفای حریق و ژنراتور های برق.

g  دیتاسنتر های نسل آینده چگونه
خواهند بود؟

دیتاسـنترها هم ماننـد دیگر عناصـر فناوری های 
مـدرن، مجبورند همگام با پیشـرفت فنـاوری - نه 
تنهـا در ابعـاد و ویژگی  هـا، بلکه در ماهیـت - ارتقا 
یابنـد. رشـد روزافـزون داده هـا، ظهـور هـوش 
مصنوعـی، توانایـی ماشـین ها در یادگیـری، روی 
کار آمدن اپلیکیشن های زنجیره ای و... باعث شده 
دیتاسـنترهای سازمانی از سـاختارهای یکپارچه 
متمرکـز بـه سـمت طرح های مجـزا و غیرمتمرکز 

 Cisco ACI راهکار مناسب برای 
مقابله با چالش های امنیتی 

مجمـوعــه ای  دیتــاسنتــر 
ــا،  ــده ه ــن ــس ده ــروی س از 
زیرساخت های ارتباطی، امنیتی 
و تجهیزات الکترونیکی است که 
برای ارائه، نگهداری و پشتیبانی 
شبکه  تحت  سرویس های  از 
)اینترنت، اینترانت و اکسترانت( 

به کار گرفته می شود

نگاهتخصصی
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سوق داده شود. 
واضـح اسـت کـه دیتاسـنترهای نسـل بعـدی 
)Next�Generation Data Center(، بـر 
بهینه سـازی سـخت افزار تمرکز نخواهند داشـت 
بلکـه تمرکـز اصلـی آن ها بر بهینه سـازی خدمات 
کسـب وکاری اسـت و به سازمان توانایی رشد و نمو 

می دهد.
دیتاسنترهای نسل بعدی یک محیط نرم افزارمحور 
)Software Defined Network(  خواهنـد 
بود که در آن ها، منابِع سـرور، ذخیره سـاز، شـبکه 
و امکانـات به صورت خـودکار و توسـط نرم افزاری 
کـه از قبل برنامه ریزی شـده، تـدارک و پیکربندی 

می شـود. کارشناسـان معتقدنـد شـبکه های نرم افزارمحـور )SDE( و 
مجازی سـازی شـبکه، باعث کارآمدی بیشـتر و افزایش سـرعت شبکه های 
فعلی می شود که برای طی این مسیر، راهکارهای متعددی ارائه شده است.

سیسـکو یکی از بازیگران اصلی این حوزه اسـت که در این مورد ادعا می کند 
بهترین شیوه ها را به صورت یکپارچه ارائه می کند؛ مجموعه ای از راهکارها، 

معماری، سخت افزار و نرم افزار.

g چیست؟  Cisco ACI

)Cisco ACI  )Cisco Application Centric Infrastructure یک 
معماری جدید و خالقانه  اسـت که موجب تسـهیل، بهینه سـازی و تسـریع 

فرآیند پیاده سازی برنامه می شود.
 SDN اولین و بهترین راه حل تجاری شبکه های برپایه Cisco ACI راهکار

در بزرگترین دیتاسـنترهای دنیاست. شبکه های 
بـر پایـه)SDN  )SDN based شـبکه هایی 
هستند که تجهیزات ارتباطی در آن ها صرفاً نقش 
انتقـال داده را انجـام می دهنـد و همه پردازش ها و 
Controler مدیریت ها در یک نقطه مرکزی به نام 

صورت می گیرد. 
 ،SDN عالوه بر ایجاد شبکه به شیوه  Cisco ACI
پشتیبانی از سرویس های شبکه ای و امنیتی را نیز 

با همین روش فراهم می کند. 
تکنولوژی Cisco ACI با ایجاد یک ابر زیرساختی 
یکپارچـه، پیچیدگی هـای مربوط بـه پیکربندی 
زیرسـاخت را از بیـن بـرده و مدیران شـبکه، دیگر 

درگیر پیکربندی ارتباطات زیرساختی و پیچیدگی  های آن نخواهند بود.
Cisco ACI  بـه چالش هـای امنیتی و تطبیق  پذیری دیتاسـنترهای نسـل 
بعدی و محیط های Cloud می پردازد چرا که خودکارسازی خط مشی های 
امنیتـی، مسـتلزم آماده سـازی شـرایط برحسـب تقاضـا و مقیاس پذیـری 
برنامه هـای کاربـردی اسـت و همچنین مدیریت امنیت به صورت دسـتی و 

مبتنی بر تجهیزات، مستعد بروز خطا و ناامنی است.
Cisco ACI  جهـت رفـع نیازهـای امنیتـی دیتاسـنتر های نسـل بعـدی و 
محیط های Cloud از یک رویکرد جامع مبتنی بر سیستم استفاده می کند 
کـه عـالوه بـر تطابق پذیری، کاهش خطـر منافذ امنیتـی را تضمین کرده و 
بـا اسـتفاده از یـک رویکرد برنامه محـور و مدل مشـترک عملیاتی مبتنی بر 

Policy، نیازهای امنیتی دیتاسنترهای نسل بعدی را برآورده می کند.
تکنولوژی Cisco ACI توانسـته مشـکالت موجود در دیتاسـنترهای نسل 

بعدی  نسـل  دیتــــاسنترهای 
نرم افزارمحــور  محیــط  یــک 
  )Software Defined Network(
خواهنــد بود که در آن هــا، منابِع 
ســرور، ذخیره ســاز، شــبکه و 
امکانات به صورت خودکار و توسط 
نرم افزاری کــه از قبل برنامه ریزی 

شده، تدارك و پیکربندی می شود

نگاهتخصصی
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قبـل را مرتفـع کـرده و باعـث افزایـش کارآیـی و 
بهره وری در دیتاسـنترهای نسـل جدید شـود. از 
جمله ویژگی های کلیـدی Cisco ACI  می توان 

به موارد زیر اشاره  کرد:
 توانایـی ارائـه  سـرویس های ابـری بـا توجـه به 

Multi�Tenant  قابلیت
و  پیکربنـدی  فرآیندهـای  خودکارسـازی   

عیب یابی و کاهش پیچیدگی ها
 افزایش انعطاف پذیری و قابلیت گسترش پذیری 

در زیرساخت
 امـکان یکپارچـه شـدن با سـایر پلتفرم ها نظیر 

F5 و VMware
پیاده سـازی  جهـت  محدودیت هـا  حـذف   

Disaster Recovery سناریوهای
مزایای اصلی اسـتفاده از تکنولوژی ACI  سیسکو 

عبارتند از:
 اتصـال بـرای بارهـای فیزیکـی و مجازی بـا دید کامل در ترافیک ماشـین 

مجازی
 سـازگاری و ادغـام Hypervisors هـا بـدون نیـاز به افـزودن نرم افزار به  
hypervisor )گفتنـی اسـت Hypervisor یـک مـدل مجازی سـازی 
سخت افزاری است که امکان اجرا و استفاده از چندین سیستم عامل مهمان  

را در یک زمان واحد بر روی یک سیستم میزبان )host( فراهم می کند.(
 سهولت و سرعت استقرار

 سادگی اتوماسیون
 چندالیه کردن شبکه )برش شبکه(

 امکان ایجاد قالب های پیکربندی قابل حمل
 امنیت مبتنی بر سخت افزار

 از بین بردن  مسیریابی شبکه های رایانه ای 
 سهولت نقشه برداری معماری برنامه به پیکربندی شبکه

  قابلیت درج و اتوماسـیون فایروال، تعادل بار و سـایر 
خدمات 

 فرآیند پیکربندی آسان
یکـی از مراکـز مهـم و معتبری که راهکار دیتا سـنتر 
 Cisco ACI شرکت سیسکو یعنی Intent�Based
را برای خود برگزیده، سازمان مراقبت های بهداشتی 
Grifols اسـت. Grifols یـک شـرکت بین المللی 
مراقبت هـای بهداشـتی اسـت کـه در زمینـه انتقال 
خـون، ایجـاد بانک خـون و آنالیزهای آزمایشـگاهی 
فعـال اسـت و محصـوالت خـود را به بیمارسـتان ها، 
مراکـز درمانی و متخصصان مراقبت های بهداشـتی 
در 90 کشـور مختلـف پخـش می کنـد. این شـرکت 
Cisco ACI را به عنوان پایه شـبکه  دیتا سـنتر خود 
در کشـور اسـپانیا و یکپارچه سـازی معماری شـبکه 
)به منظـور وصـل کـردن هر چهـار دیتا سـنتر خود( 

انتخاب کرده است.
نمونه دیگر اسـتفاده از این تکنولوژی، دانشـگاه اوتا اسـت. این دانشـگاه 
 Cisco ،به منظور تعویض زیرسـاخت قدیمی خود با یک دیتا سـنتر جدید
ACI  را انتخـاب کـرد تـا عملیات هـا را سـاده و خـودکار کـرده و امنیت را 

افزایش دهد. 
اگر چه Cisco ACI به صورت تئوری، پیش نیاز پیاده سـازی Cloud  در 
دیتاسـنتر نیسـت اما عماًل در حال تبدیل شـدن به یک ضرورت در ایجاد 
محیط هـای Cloud  اسـت. از آنجـا که دیتاسـنتر ها دائمـاً در حال تکامل 
هسـتند، علیرغم افزایش اسـتفاده از پردازش و فضای ابری، به هیچ وجه از 
بین نخواهند رفت و قدرتمندتر از گذشـته به کار گرفته می شـوند. به نظر 
می رسـد نیاز سـازمان ها به انجام همزمان تحلیل های خود و پیاده سـازی 
الگوریتم هـای یادگیـری ماشـینی، نقش دیتاسـنتر ها را فعـاًل پررنگ نگه 
مـی دارد و در ایـن میان، اسـتفاده از تکنولوژی Cisco ACI در دیتاسـنترها 

می تواند تحولی بزرگ در عملکرد دیتاسنتر ایجاد کند.

 به نظر می رسد نیاز سازمان ها 
به انجام همزمان تحلیل های 
ــازی  ــاده س ــی پ و  خـــود 
یـادگیری  الگـوریتم هـای 
دیتاسنتر ها  نقش  ماشینی، 
می دارد  نگه  پررنگ  فعاًل  را 
از  استفاده  میان،  این  در  و 
در   Cisco ACI تکنولوژی 
دیتاسنترها می تواند تحولی 
بزرگ در عملکرد دیتاسنتر 

ایجاد کند

نگاهتخصصی
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شـاید بارهـا در مراودات خـود دو ضرب المثل »عالج 
واقعـه قبـل از وقـوع باید کرد« و »پیشـگیری بهتر از 
درمان اسـت« را شـنیده باشـید که می توان گفت از 
کاربردی ترین ضرب المثل های زبان فارسی هستند. 
در واقـع اشـاره به چاره اندیشـی بـرای کاری دارد که 
ممکن است در آینده ما را دچار مشکل سازد. حاال این 
چاره اندیشـی و آینده نگری در حرفه ها و صنعت های 

مختلف، اصطالح های متفاوتی دارد.
معمـوالً  مختلـف  تجارت هـای  و  سـازمان ها  در 
مجموعـه ای از فرآیندهـا و دسـتورالعمل ها بـرای 
زمـان بحـران یا خسـارت در نظر گرفته می شـود که 
 BCP و یـا Business Continuity Plan بـه
معـروف اسـت. به عبارت دیگـر BCP  به معنی طرح 

تداوم کسـب وکار یا طرح تداوم تجارت مشـهور اسـت، در واقع مجموعه ای از 
فرآیندها و دستورالعمل هاسـت که توسـط یک سـازمان پیاده سازی می شود 
تـا سـازمان بتوانـد بعد یا در هنگام بروز یک فاجعه بـه کار خود و روند فعالیتی 

روزمره خود ادامه دهد.
بـا توجـه بـه ضرورت برخـورداری از BCP در هر سـازمان دوراندیـش، در این 
شـماره مجله گفت وگوی تفصیلی با »اردالن حاج مهدی« کارشـناس ارشـد 

امنیت اطالعات در حوزه زیرساخت و امنیت شرکت 
آلیاسـیس ارتباط انجام داده ایم تا به صورت شفاف تر 

با BCP و هدف از اجرای آن آشنا شویم.
BCP  یا طرح تداوم کسب وکار چیست؟ �

 به مجموعه ای از فرآیندها و دسـتورالعمل ها اطالق 
می شود که توسط یک سازمان پیاده سازی می شود 
تا سـازمان بتواند بعد یا در هنگام بروز یک فاجعه به 
کار خـود و رونـد فعالیتی روزمره خـود ادامه دهد. با 
اسـتفاده از پیاده سـازی یک طرح تداوم کسـب وکار 
)BCP(، سـازمان ها در واقـع بـه دنبـال حفاظـت 
از سـرویس های حسـاس و حیاتـی خـود هسـتند 
تـا بتواننـد بعـد از بـروز فاجعـه یـا Disaster ایـن 
سـرویس ها را بالفاصله به مدار برگردانند و تجارت و 

کسب وکار خود را ادامه دهند.
انجام این طراحی و برنامه ریزی، به سازمان اجازه می دهد تا بتواند سرویس ها را 
به سرعت بازیابی و در سریع ترین زمان و با باالترین کیفیت، به سطح عملیاتی 
کامـل خـود برسـاند. در BCP معمـوالً تمامـی فرآیندهـای حسـاس تجاری 
 BCP .سازمانی و همه عملیات های مهم تجاری، تحت پوشش قرار می گیرند

یک طرح کالن است و معموالً در سطح کالن هم اجرا می شود.

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

 BCP نگاهی اجمالی به ضرورت
در تداوم کسب وکارها

پیاده سازی  از  استفاده  با 
یک طرح تداوم کسب وکار 
)BCP(، سازمان ها در واقع به 
دنبال حفاظت از سرویس های 
حساس و حیاتی خود هستند 
تا بتوانند بعد از بروز فاجعه یا 
Disaster این سرویس ها را 

بالفاصله به مدار برگردانند

گفتوگو
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 BCP چه بخش هایی از سازمان را درگیر  �
می کند؟

هر قسـمتی از سـازمان کـه در صورت بـروز حوادث 
طبیعـی، غیرطبیعـی و حتی خطای انسـانی، دچار 
اختالل شـود و به تبع آن، کسـب  وکار متوقف شـود 
و یـا آسـیب ببینـد، می تواند در قلمرو ایـن طرح قرار 
گیرد. به عنوان مثال می توان به تجهیزات، سـرورها 
 BCP و سرویس های زیرساخت اشـاره کرد. در واقع
با ایجاد طرح، فرآیند و دسـتورالعمل به آماده سـازی 
سـازمانی برای گذر از شـرایط غیرطبیعی در هنگام 

بروز فاجعه کمک می کند.
 اولین قدم در پیاده سازی BCP چیست؟ اجرای یک BCP شامل  �

چند فاز است و چه مراحلی را باید طی کرد؟ 
در گام اول بـرای راه انـدازی BCP باید واحدهای مختلف و فرآیندهای بحرانی 
سازمان و منابع مورد نیاز جهت پشـتیبانی )تحلیل تأثیر بر تداوم کسب وکار(، 
سـرویس ها و عملکردهایشـان را شناسایی کرد. در گام دوم باید مستندسازی 
انجام و فرآیندها مشـخص و همچنین دسـتورالعمل ها برای هر واحدی ایجاد 
شود. در گام سوم کمیته ای تشکیل می شود که در صورت بروز اتفاق، براساس 
دسـتورالعمل ها، سـرویس ها را بازیابـی کننـد. در گام آخر جلسـه آموزشـی 
به منظور تسـت سـرویس ها برگزار می شـود. اگر بخواهیم بـه صورت خالصه 

عنوان کنیم، اجرای BCP دارای چهار بخش کلی است:
Busi�( – )شناسایی واحدها و فرآیندها )تحلیل تاثیر بر تداوم کسب وکار   

.) ness Impact Analysis
   شناسایی، مستندسـازی و پیاده سـازی روش های بازیابی، احیای واحدها 

و فرایندهای بحرانی کسب وکار.
   تشـکیل تیـم تـداوم کسـب وکار، تولید طـرح به منظور مدیریـت و کنترل 

وقفه های احتمالی در روند کار.
   برگزاری دوره های آموزشی برای تیم تشــکیل شده، آزمایش طرح ایجاد 

شده و ارزیابی میزان تاثیر آن در بازگشت به روال عادی کسب وکار.
 آیا BCP همانplan  Disaster recovery است؟ �

BCP به طرح کالن تداوم کسب وکار تلقی می شود ولی DRP یک زیرمجموعه 
از آن طـرح کالن اسـت. DRP دسـتورالعمل های مسـتقل در بخش هـا و 
محدوده های مختلف است که به مجموعه در قالب یک طرح جامع، BCP گفته 

می شـود.  بنابرایـن می توانیم بـه DRP به عنوان یک 
زیرمجموعـه از آن طـرح کالن BCP  نگاه کنیم. برای 
این که بتوانیم در یک سـازمان طرح تداوم کسب وکار 
کامل و جامع داشته و آن را پیاده سازی کنیم، نیاز به 
طراحی و پیاده سـازی مجموعـه ای از DRP ها داریم. 
DRP برخـالف BCP کـه بـه همه مسـائل نگاه کالن 
دارد، نـگاه جزئی تـر و دقیق تـری بـه مشـکالت دارد. 
DRP هـا معمـوالً به صـورت طرح هـای کوچک فنی 
برای گروه های خاص در یک سازمان طراحی و تدوین 
می شود. بعضاً برای هر قسمت از فعالیت های سازمانی 
به صورت جداگانه یک بازیابی از فاجعه ایجاد می کند.

زمان درسـت برای بـه روزرسانی BCP یـک سازمان چه زمانی  �
است؟

به صورت کلی، پیشـنهاد می شـود طرح کالن BCP حداکثر هر 6 ماه یک بار 
به روزرســانی شود. این زمان با توجه به انواع و اهمیت تجارت ها متغیر است. 
تجارت های در حال توسعه به دلیل اضافه شدن سرویس های حیاتی و امنیتی 
و همچنین وسـیع شـدن زیرســاخت ها، نیاز به بروزرســانی گاهاً سـه ماهه 

خواهند داشت.
در شرکت های ایرانی چقدر نیاز به این طرح احساس می شود؟  �

بیشتر چه صنعت هایی به مزایای BCP نیاز پیدا خواهند کرد و چرا؟
هر صنعتی که اختالل در زیرساخت های آن باعث توقف کسب وکار شود، نیاز به 
پیاده سازی این طرح دارد. در چندین سال گذشته شاهد الزام پیاده سازی این 
طرح برای صنعت بانکداری و شرکت های اقماری وابسته به آن بودیم. در واقع 
این طرح فقط به زیرسـاخت های ارتباطی و سـرویس های سـازمان ها محدود 
نمی شـود و می تواند تمامی قسـمت های سـازمان را در برگیرد که با توجه به 
موارد مذکور، سـازمان ها و شـرکت های خصوصی و دولتی کوچک تر هم باید 

از آن طرح بهره گیرند. 
چه دالیلی برای اعتماد بازار به اجرا یا به روزرسانی این طرح توسط  �

آلیاسیس دارید؟
شـرکت آلیاسـیس با داشتن اعضای فنی مجرب، شناخت زیرساخت بسیاری 
از سـازمان های بزرگ در سـطح کشوری به واسـطه پروژه های در دست اجرا و 
پروژه هایی که با موفقیت به پایان رسانده، می تواند راهکارهای جامع و مفیدی 

از جمله طرح BCP را در اختیار سازمان ها قرار دهد.

 بـرای این کــه بتوانیم در 
یک سازمــان طرح تداوم 
کسب وکــار کامل و جامع 
داشته و آن را پیاده سازی 
و  طراحی  به  نیاز  کنیم، 
از  مجموعه ای  پیاده سازی 

DRP ها داریم

گفتوگو
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دنیای تکنولوژی هر روز در حال پیشـرفت و معرفی 
ایده های جدید است؛ ایده های نوآورانه و خالقانه ای 
کـه بـا سـرعتی بسـیار باال در گوشـه و کنـار دنیا در 
حـال شـکل گیری هسـتند. امـروزه بخـش اصلـی 
دنیای تکنولوژی را همین ایده های جدید تشـکیل 
می دهـد کـه در قالب اسـتارت آپ ها، موفق به ایجاد 

کسب وکارهای پردرآمد شده است. 
سـال  بـه  »اسـتارت آپ«  مفهـوم  از  اسـتفاده 
1911 برمی گـردد؛ آغـاز فعالیـت شـرکت های 
Silicon Valley کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا 
استارت آپ IBM بود که موفق شد خود را به عنوان 
یکی از غول های تولیدکننده نرم افزار در دنیا معرفی 

کند. گوگل نیز کار خود را به عنوان اسـتارت آپ شـروع کرد؛ ایده آن در سـال 
1997 مطرح شـد و امروز پیچیده ترین و قوی ترین موتور جسـتجوی جهان 

است!
براساس تعریف مرکز کسب وکارهای کوچک آمریکا )USSBA( استارت آپ 
کسب وکاری است که عموماً حول و حوش تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل 
باالیی دارد. به طور کلی »استارت آپ« شرکتی نوپاست که صفر تا صد تبدیل 
ایـده بـه محصـول را طی می کند و یک ایده خام را با تالش و کوشـش گروهی 

خاص و عموماً تحصیلکرده، به تولید محصول تبدیل می کند. 
به تازگی شرکت ها و استارت آپ های مبتنی بر فناوری، بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته اند و دولت ها به دنبال فعال کردن اکوسیسـتم های فناوری 
داخلـی و ترغیـب محصـوالت و خدمات دیجیتالی خانگـی و بازارهای آنالین 
هسـتند. می تـوان گفت خدمات فناوری اطالعـات و ارتباطات )ICT( به طور 
کلی تعداد اسـتارت آپ های کوچک و متوسـط را افزایش داده و فرصت های 

منحصربه فردی برای فعاالن این حوزه ایجاد کرده است.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات »مجموعـه امکانات 
سـخت افزاری، نرم افـزاری، شـبکه ای و ارتباطـی 
به منظـور دسـتیابی مطلـوب بـه اطالعات« اسـت. 
درواقـع ICT بـه فناوری هایـی اطـالق می شـود که 
امکان ذخیره سازی، پردازش، ارائه و انتقال اطالعات 

را از طریق محیط های انتقال فراهم می کند.
مهمتریـن ویژگـی فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، 
نحوه ذخیره سازی، پردازش و دستیابی به اطالعات 

است .
امـروزه فناوری هـای اطالعات و ارتباطات - شـامل 
فناوری هـای مبتنـی بـر اینترنـت و تلفـن همـراه - 
روش هـای کار شـرکت ها را تغییـر داده و بـه همین 
دلیل، نقش ICT در توسـعه بنگاه های کوچک بسـیار مورد بحث قرار گرفته 
است. فناوری هایی چون فضای ابری )cloud( و ظهور نرم افزار به عنوان یک 
سـرویس، هزینه های نوآوری و دسترسـی به بازار را کاهش داده و به مشـاغل 

کوچک مبتنی بر ICT اجازه فعالیت داده است. 

g ICT ارتباط استارت آپ و
پدیده »راه اندازی استارت آپ براساس فناوری« در حال تغییر استراتژی های 
فعال در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات اسـت. شـماری از کشـورهای 
نوظهـور بر رشـد و توسـعه صـادرات تأکید کرده انـد و این امر باعث شـده که 

تخصص فنی و مشرف به بازار داخلی وسیع تر شود.
تحقیقات انجام شـده در بازار کار ایاالت متحده نشـان می دهد دسـتاوردها و 
موفقیت های شـغلی شـرکت های جوان فناوری و اسـتارت آپ های مبتنی بر 
ICT، بیش از ضررهای ناشی از شکست های اولیه آن ها بوده است. مؤسسین 
اسـتارت آپ های فناوری عمدتاً دارای تحصیالت دانشـگاهی هستند؛ عاملی 

استارتاپ های برتر ایران و جهان
و  شرکت ها  تــازگــی  بــه 
بر  مبتنی  استارت آپ های 
گذشته  از  بیش  فناوری، 
مورد توجه قرار گرفته اند و 
دولت ها به دنبال فعال کردن 
فناوری  اکوسیستم هــای 
داخلی و ترغیب محصوالت 
و خدمات دیجیتالی خانگی 

و بازارهای آنالین هستند
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که می تواند نرخ بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی 
در بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه را کاهش 
دهد چرا که کسب وکارهای سنتی، قادر به جذب این 

استعدادهای بالقوه نیست. 
رشـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( باعـث 
و  رقابت پذیـری  اقتصـادی،  بهـره وری  افزایـش 
سودآوری شرکت های استفاده کننده از آن می شود. 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، اینترنـت و بـه ویژه 
تجارت الکترونیکی، تأثیر زیادی بر تجارت در سطح 
ملی، منطقه ای و جهانی دارد و فرصت های جدیدی 
برای رشـد بازار و توسـعه مشـاغل، صنایع و خدمات 

فراهم خواهد کرد.
در مقاله ای با عنوان » ICT و شرکت ها در کشورهای 
در حال توسـعه« که توسـط دفتر بین المللی کار ژنو 
)International Labor Office Geneva( 

به چاپ رسیده، نمونه هایی از پیشرفت کشورهای در 
حال توسعه در دسترسی به فناوری و زیرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات آمده است: »... بیشترین 
رشـد در اسـتفاده از اینترنـت توسـط مشـاغل، در 
آمریکای التین رخ داد به طوری که در سـال 1998 

هزینه های تجارت آنالین 361 درصد افزایش یافت. در فیلیپین نیز استفاده 
از اینترنـت در سـال 2000 حـدود 240 درصد رشـد کـرد. در کامبوج تعداد 
مشترکین تلفن همراه طی یک سال، از تعداد مشترکین خطوط ثابت فراتر 

رفت...«
همانطور که فناوری اطالعات و ارتباطات، در جوامع پیشرفته به عنوان موتور 
محرکـه اقتصـاد شـناخته می شـود، در ایران نیـز خدمات مبتنی بـر فناوری 
اطالعات و ارتباطات، تسـهیل فعالیت های اقتصادی را به همراه داشـته است. 
توجه به لزوم توسعه بستر فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT ( به عنوان بخش 
محرک اقتصا د )که بیش از میانگین دیگر بخش ها رشد دارد( از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
سازمان فناوری اطالعات ایران نیز در سال های اخیر درصدد برآمده با هدف 

توسـعه توانمندی هـای نـوآوری و کارآفرینی 
نوپـای  در سـطح کشـور، کسـب وکارهای 
مبتنـی بر ICT را گسـترش دهد. بدین منظور 
طرحـی بـرای حمایت از شـرکت های کوچک 
اسـتارت آپی و حل مشکالت بیمه ای، مالیاتی، 
محل اسـتقرار و تأمین سـرمایه و... به تصویب 
هیـأت وزیران رسـیده تا اینگونه شـرکت ها تا 
زمـان رسـیدن به بلـوغ و توانمند شـدن، مورد 

حمایت قرار گیرند. 
اواخر اردیبهشـت ماه امسـال خبرگزاری مهر 
بـه نقل از سـتاد توسـعه فناوری هـای اقتصاد 
دیجیتـال و هوشمندسـازی معاونـت علمـی 
و فنـاوری ریاسـت جمهوری، از ایجـاد بانـک 
اطالعاتـی اسـتارت آپ های ICT با جمع آوری 
اطالعات بیش از یک هزار و 200 اسـتارت آپ 
فعـال و موفـق ایـران و جهـان در حوزه هـای 

مختلف خبر داد.

g  استارت آپ های برتر 
جهان و ایران

لیست ساالنه استارت آپ های برتر جهان که توسط سایت های مختلف منتشر 
می شود، بازتابی از تغییر در کسب وکارهاست و نشان می دهد صنایعی جدید 
در حال ظهور هسـتند. اسـتارت آپ هایی که در زمینه های هوش مصنوعی، 
تجارت الکترونیک، فناوری مالی، بالک چین، اینترنت اشیاء، اپلیکیشن های 

موبایل و ُمد فعالیت دارند، از شانس موفقیت باالتری در آینده برخوردارند.
در ادامه، اسـامی 10 اسـتارت آپ برتر دنیا، به انتخاب شرکت سرمایه گذاری 
کایروس به عنوان یکی از ده ها شرکت سرمایه گذاری فعال در جهان که روی 

ایده ها و استارت آپ های مختلف سرمایه گذاری می کند، آمده است:
Ayenda Rooms .1: ایـن اسـتارت  آپ بـرای مدیریت هتل های کشـور 
کلمبیا که سرویس های مربوط به مدیریت و رزرو اتاق را به آن ها ارائه می کند، 
طراحـی شـده اسـت. همچنین در این سیسـتم بخش هایی بـرای مدیریت 

اطالعات  فناوری  سازمان 
اخیر  سال های  در  نیز  ایــران 
درصدد برآمده با هدف توسعه 
و  نـــوآوری  توانمندی های 
کشور،  سطح  در  کارآفرینی 
مبتنی  نوپای  کسب وکارهای 
بدین  را گسترش دهد.   ICT بر 
از  حمایت  برای  طرحی  منظور 
شرکت های کوچک استارت آپی 
و حل مشکالت بیمه ای، مالیاتی، 
محل استقرار و تأمین سرمایه و... 
به تصویب هیأت وزیران رسیده 
زمان  تا  شرکت ها  اینگونه  تا 
رسیدن به بلوغ و توانمند شدن، 

مورد حمایت قرار گیرند
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هوشـمند امکانـات رفاهـی )صبحانـه، اینترنـت 
وای فـای و...( در نظـر گرفته شـده تـا هم مدیران 
هتل ها و هم میهمانان بتوانند به راحتی نیازهای 

خود را رفع کنند.
BabySparks .2 : ایـن شـرکت نـرم افـزاری، 
در زمینه آموزش رشـد و تربیـت نوزادان فعالیت 
می کنـد؛ یک اسـتارت آپ آموزشـی کـه تمامی 
آموزش هـا، نکات و دسـتورالعمل های الزم برای 
نگهداری و رسـیدگی به نوزادان را ارائه می کند تا 
پـدران و مـادران بتوانند به خوبی از فرزندان خود 

نگهداری کنند.
Bumblebee Spaces .3: شرکتی است که 

با بهره گیری از فناوری های جدید، وسایل ترکیبی ازجمله تخت خواب، کمد، 
کابینت و... اختراع می کند. بسـیاری از این وسـایل در سقف منازل جاسازی 
می شـود و به کمک اپلیکیشـن ها، در دسـترس قرار می گیرند. این ابزارها با 
کاربردهای چندگانه، علیرغم اشغال فضای کم در محیط منزل یا محل کار، 

بیشترین امکانات را در اختیار کاربر قرار می دهد.
Cabin .4 : استارت آپی است که در زمینه تولید اتوبوس های لوکس فعالیت 
می کنـد. ایـن اتوبوس ها تمام امکانات رفاهی یک هواپیمای اختصاصی را در 
اختیـار مسـافران قرار می دهـد؛ امکاناتی ازجمله فضای بیشـتر، تخت هایی 

برای استراحت شبانه مسافران و...
Compound .5 : ایـن شـرکت وام الزم بـرای خریـد خانـه در شـهرهای 
سانفرانسیسـکو، نیویـورک و دیگـر شـهرهای بـزرگ آمریـکا را تهیـه و در 
اختیار کاربران می دهد. مالکان این شـرکت معتقدند افراد با اسـتفاده از این 

استارت آپ با آسودگی بیشتری خانه دار خواهند شد.
Covered Insurance .6 : ایـن اسـتارت آپ بـه مشـتریان خود کمک 
می کند تا بهترین شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه ای را انتخاب کنند. کاربران 
می توانند با اسـتفاده از امکانات این شـرکت، بیمه ای شخصی سازی شـده و 

متناسب با شرایط خود را بیابند و خریداری کنند.

CowryWise .7 : اسـتارت آپی اسـت که شـرایطی 
را فراهـم می کنـد تـا همـه  اقشـار جامعـه بـا کمترین 
میـزان دارایی نیـز بتوانند سـرمایه گذاری کنند. افراد 
سـرمایه گذاری خود را تنها با 27 سـنت آغاز می کنند و 

رفته رفته بر سرمایه  خود می افزایند.
Frubana .8: حـوزه فعالیـت ایـن شـرکت، فـروش 
اسـت.  بـه رسـتوران داران  محصـوالت کشـاورزی 
Frubana بین کشـاورز و مدیران رستوران ها ارتباط 
برقـرار می کنـد بدیـن طریـق که بـا حذف واسـطه ها، 
مدیران سـفارش های خود را مسـتقیماً برای کشـاورز 
می فرستند و هزینه  آن را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت 
واسـطه ها، به طور مسـتقیم به حسـاب کشـاورز واریز 

می کنند تا محصول موردنظر برای آن ها ارسال شود.
Rentlogic .9 : ایـن اپلیکیشـن اطالعـات کاملی دربـاره  منازلی که برای 
فـروش یـا اجـاره قـرار داده شـده ، ارائـه می دهد تـا انتخاب منـزل موردنظر 
راحت تـر شـود. در ایـن اپلیکیشـن منازل از نظر سـالمت و امنیـت، به چهار 
دسـته تقسـیم بندی شـده اند و بـه راحتی می تـوان منزل مورد نظـر را مورد 

بررسی قرار داد.
Tributi .10 : استارت آپی است که با هدف پرداخت سریع مالیات راه اندازی 
شده است، تا مالکان کسب وکارها بتوانند در مدت زمان کمتر و با دقت باالتر، 

مالیات خود را بپردازند.
و این هم لیسـت 10 اسـتارت آپ برتر آمریکا در سـال 2019 به نقل از سایت 

: LinkedIn
Snowflake .1: یـک شـرکت اسـتارت آپی اسـت کـه در زمینـه نرم افزار 
فعالیـت می کنـد. Snowflake در حـوزه ایجـاد بسـتر ابـری و همکاری با 
 )Cloud( شـرکت های مختلف برای انتقال داده هایشـان روی فضای ابری

فعال است.
Dosist .2 : یک شـرکت سـالمتی مدرن اسـت که در درمان مبتنی بر دوز 
شـاهدانه فعالیت می کند. اگرچه این فعالیت قطعاً در بسـیاری از کشـورها 

شرکت  یک   :Snowflake
در  که  است  استارت آپی 
فعالیت  نرم افزار  زمینه 
در   Snowflake می کند. 
و  ابری  بستر  ایجاد  حوزه 
شرکت های  با  همکاری 
انتقال  بــرای  مختلف 
فضای  روی  داده هایشان 

ابری )Cloud( فعال است
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قابـل اجرا نیسـت اما این شـرکت در سـطح جهانی 
 Delivering« به رسـمیت شناخته شده و با شعار
health & happiness« )تحویـل سـالمتی و 

خوشبختی( فعالیت می کند. 
Samsara  .3: این شـرکت استارت آپی در زمینه 
تولید سنسـورها و دوربین ها و نرم افزارهای تحلیلی 
مربـوط بـه آن هـا کار می کنـد که بیشـتر در صنایع 

غذایی و حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد.
DoorDash .4 : یـک شـرکت نوپـای خدمـات 
تحویل غذاسـت که در سانفرانسیسـکو فعال است و 
شش سال در لیست برترین استارت آپ های آمریکا 
حضور مداوم داشـته اسـت. این شـرکت در بیش از 
4هزار شـهر در سراسر ایاالت متحده آمریکا و کانادا 

گسترش یافته است.
Brex .5 : ایـن شـرکت نوپـا کـه در سـال 2017 
تأسـیس شـده، در زمینه فناوری های خدمات مالی 

فعالیت دارد که به کاربران خود خدماتی ازجمله کارت اعتباری - براسـاس 
حجم بودجه و نه سـوابق اعتباری - کسـب وکاری و خدمات مدیریت مالی 

ارائه می دهد. 
Good American .6: یک شـرکت اسـتارت آپی در حوزه مد است که در 
بازار خرده فروشی رشد چشمگیری داشته است. این شرکت در زمینه تولید 
و فروش انواع پوشاک ازجمله لباس، شلوار راحتی، شلوارک دوچرخه، لباس 

بارداری و... در اندازه های مختلف فعالیت می کند.
Robinhood .7 : یک اسـتارت آپ فعال در حوزه خدمات مالی اسـت که 
بـه دموکراتیـک کردن سـرمایه گذاری کمک می کند. این شـرکت که برای 
دومیـن سـال پیاپـی در فهرسـت 10 اسـتارت  آپ برتر لینکدین قـرار دارد، 
شـرایطی را فراهـم می کنـد که کاربران بتوانند سـهام و وجـوه مبادله ای را از 

طریق تلفن همراه خود بخرند و بفروشند. 
Peloton.8 : این شـرکت که در سـال 2012 تأسـیس شده و در نیویورک 
مسـتقر اسـت، در زمینـه تولیـد لـوازم تناسـب انـدام فعالیت می کنـد. این 

استارت آپ کالس های آنالین یا ضبط شده را نیز عرضه می کند.
Compass .9 : یکی از بزرگترین شرکت های کارگزاری مستقل امالک و 
مسـتغالت مسـکونی در آمریکاسـت و در حوزه ساخت وساز و فروش امالک 

فعالیت می کند. این شـرکت با ساختن پلتفرمی که 
از خریـد و فروش پشـتیبانی می کنـد، فناوری را در 

بازار مسکن ادغام کرده است. 
Nuro  .10: ایـن اسـتارت آپ یـک شـرکت رباتیک 
است که روی خدمات تحویل هوشمند بدون راننده 
سرمایه گذاری کرده و در زمینه های مختلف مرتبط 
با این حوزه در حال توسعه خدمات است. این شرکت 
نیروی انسـانی خود را از شـرکت های بزرگ فناوری 

مثل اپل، گوگل، تسال و اوبر استخدام کرده است.
از مهمترین اسـتارت آپ های فعال در حوزه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات در ایران، می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1. کاریکـس: ایـن اسـتارت آپ خدماتـی در حوزه 
موبایـل، سـالمت و تجارت الکترونیک بر بسـتر وب 
و اپلیکیشـن های تلفـن همـراه ارائـه می کنـد. این 
مجموعـه بخشـی بـرای بهبود و بهره وری اسـتارت 

آپ ها از طریق ادغام آن ها و استفاده از قدرت جمعی ایجاد کرده است. 
2. همیار آی تی: این شـرکت که در شـهر اصفهان مسـتقر اسـت، در زمینه 
آموزش هـای مرتبـط بـا آی تی و تکنولوژی به زبان سـاده فعالیت می کند؛ از 

آموزش های سخت افزاری پایه تا برنامه نویسی، مدیریت کسب وکار و...
3. مهرپل: سـامانه مهرپل )www.mehrpol.com ( پل ارتباطی بین 
شـرکت ها و موسسـات جهت تبادالت تجاری بین کسـب و کارهای مختلف 
اسـت. ایـن مجموعه شـرایط تمرکـز بر افزایش سـوددهی، ارائـه خدمات با 
کیفیت، بموقع و متمایز، خدمات در بستر فناوری اطالعات و... را برای اعضا 

فراهم می کند. 
4. فرانگر: این استارت آپ یکی از شرکت های اصلی حوزه  هواپیمایی است 
که در عرصه  خدمات آنالین و دیجیتال هواپیمایی فعال اسـت و در راسـتای 

رفع نیازها در صنعت گردشگری فعالیت می کند.
5. وینتو: پلتفرمی در جهت کسـب درآمد از طریق مشـاهده تبلیغات است 
که در شـهر کرج مسـتقر اسـت. در این نرم افزار، فروشـگاهی طراحی شده تا 
خریـداران بـدون نیـاز به پرداخت هزینه در آن خریـد کنند بدین صورت که 
کاربران با دیدن تبلیغات هدفمند شرکت ها، کسب درآمد کرده و می توانند 

در فروشگاه وینتو خرید کنند.

مهرپل  سامانه  مهرپل: 
 )www.mehrpol.com(
شرکت ها  بین  ارتباطی  پل 
و موسسات جهت تبادالت 
تجاری بین کسب و کارهای 
مختلف است. این مجموعه 
افزایش  بر  تمرکز  شرایط 
با  خدمات  ارائه  سوددهی، 
متمایز،  و  بموقع  کیفیت، 
فناوری  بستر  در  خدمات 
اعضا  برای  را  و...  اطالعات 

فراهم می کند

نگاهتخصصی
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در مورد شکل گیری و فعالیت شرکت پرداخت الکترونیک سداد  �
توضیح دهید؟

شـرکت سـداد در سـال 1393 از جانـب بانک ملی که بزرگتریـن نهاد بانکی 
خاورمیانه است، مأموریت پیدا کرد در زمینه ارائه خدمات محصوالت نوین در 
حوزه پرداخت الکترونیک، محصوالت و ارائه خدمات مختلف فعالیت کند که 
در این مدت کوتاه به موفقیت های خوبی رسیده و یکی از معدود شرکت هایی 
اسـت که توانسـته زیرسـاخت مسـتقل پرداخت الکترونیک - که مشتمل بر 

سوئیچ پذیرندگی و شبکه تجمیع است - را ایجاد کند.
شـرکت پرداخت الکترونیک سـداد یکی از چندین psp اسـت که در کشـور 
مجوز فعالیت در حوزه پرداخت را دارد و همچنین جزو معدود شـرکت هایی 
است که زیرساخت پرداخت الکترونیک را  ایجاد، نگهداری و در دیتاسنترهای 
خود پایش می کند. حوزه کاری این شرکت ارائه خدمات در حوزه کارتخوان، 
POS و درگاه پرداخـت اینترنتـی، اپلیکیشـن های پرداخت و... اسـت. بانک 
ملی به خاطر تعدد شـعبی که در سـطح کشـور دارد، امکان ارائه سـرویس به 

مشتریان کارتخوان، و نیز سرویس های دیگر مارا تسهیل می کند. ما در شرکت  
زیرسـاخت های پرداخـت مـردم را تأمین می کنیم در واقع شـرکت پرداخت 

الکترونیک سداد، نماینده یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی است.
چند شرکت در حوزه psp فعالیت دارند؟ و سهم شرکت سداد از  �

بازار چقدر است؟
در کل حدود 13 شرکت psp در کشور فعالیت می کنند که اکثر آن ها  از سهم 
خوبـی برخوردارنـد. هرچند رقبا در این حوزه زیاد هسـتند، اما خوشـبختانه 
وضعیت شـرکت سـداد نسـبت به آغاز فعالیت خود خیلی بهتر شـده اسـت و 

البته همچنان جای پیشرفت وجود دارد.
امنیت اطالعات از مؤلفه های شاخص صنعت شماست؛چقدر این  �

موضوع را تأمین کرده اید؟
امنیت را  معموالً باید به صورت نسبی در نظرگرفت. در هیچ جای دنیا امنیت به 
صورت صددرصد تأمین نمی شود و حتی شرکت های بزرگی مثل اینستاگرام، 

فیسبوک و... نیز نشت اطالعات داشته اند.

 نوآوری الزمه ماندگاری  در بانکداری الکترونیک 
رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات، انقالبی در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری روش های کارکرد و نگرش 
افراد، ســازمان ها و دولت ها را دگرگون ســاخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشــاغل جدید و خالقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون کسب وکار 
الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک، از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطالعات در بعد اقتصادی است، هرچند کشور ما در عرصه حضور 

و بکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش دارد.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه های کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، 
کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شــده اســت. فناوری ارتباطات و اطالعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم ساخته و به ایجاد مشاغل 
جدید منجر شده است. یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم های 
جهانی مالی و پولی، فعالیت های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می توان گفت پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری 
الکترونیک است. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان 

از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش است.
گســترش کاربردهای فناوری اطالعات در صنعت بانکی کشــور همراه با افزایش فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی، عالوه بر باالبردن دامنه 
انتخاب و تنوع خواســته های مشــتریان، بیش از پیش بازار این حوزه را رقابتی کرده اســت. در چنین شرایطی، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین نهاد بانکی در 
خاورمیانه، با هدف بهره مندی بیشتر از قابلیت های فناوری اطالعات و خدمت رسانی بهتر به آحاد جامعه، اقدام به تأسیس شرکت پرداخت الکترونیک سداد کرده 
اســت. این شــرکت از بدو تأســیس تاکنون با ایجاد روندی پویا به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از ابزار فناوری اطالعات، همگام با انتظارات بانک و همسو با 
توسعه فناوری فعالیت کرده است. طی گفت وگویی با »مهدی خادمی« مدیر زیرساخت و مرکز داده  شرکت پرداخت الکترونیک سداد، با نحوه فعالیت و ضرورت 

ورود صنعت IT به سیستم بانکداری کشور آشنا خواهیم شد.

گفتوگو
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امنیـت اطالعـات در صنعت IT در کشـورمان با 
توجه به سـابقه حمالت سـایبری، دانش افراد و 
حساسـیت صنعت از جایگاه مناسـبی برخوردار 
اسـت. ما تـالش کرده ایم فرآیندها را درشـرکت 
بـه صورتـی ایجاد کنیم که تمامـی پروتکل های 
امنیتی را در باالترین استانداردها  رعایت کنیم.

شرکت ما نیز همانند بسیاری از شرکت های دیگر 
دچار حمله می شـود ولی ما توانسته ایم حمالت 
بسـیار زیـادی را در حـوزه سـایبری دفع کنیم و 
در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشـته ایم. ما 
گواهینامـه ISO27001 کـه مرتبـط با امنیت 
اطالعـات اسـت را کسـب کـرده و تـالش کـرده 
ایم در همه فرآیندهای شـرکت نکات امنیتی را 

رعایت کنیم.
چرا در صنعت ICT بیشتر واردکننده  �

بازوی  به عنوان  نتوانسته ایم  و  هستیم 
صنعت ICT دنیا ایفای نقش کنیم؟

بـه اعتقـاده بنده در کشـور توانایی های بسـیار زیادی در ایـن خصوص وجود 
دارد و حتی در بسیاری از حوزه ها خودکفایی داریم، چرا که IT را نباید صرف 
تجهیز  ببینیم، هرچند که در حوزه تجهیز هم کارهای بسیار خوبی انجام شده 
است. البته کیفیت تجهیزات با نمونه های خارجی قابل مقایسه نیست، اما در 
کل شـروع خوبی اسـت و از همه مهم تر ارائه خدمات اسـت که در این زمینه 

درست عمل کرده ایم.
تقریباً 99/99 درصد تجهیزاتی که در کشور وجود دارد، خارجی است و تمام 
این تجهیزات توسـط کارشناسـان و متخصصان داخلی کشـور پوشـش داده 
می شـود. بـه همین دلیل در حوزه خدمات بسـیار پیشـرفته عمـل کرده ایم، 
امـا در حـوزه محصـول مـا هم جزو کشـورهایی هسـتیم که نتوانسـته ایم در 
حـوزه تولیـدات در صنعـت IT فنـاوری صادر کنیم. در دنیا فقط چند کشـور 
بزرگ هسـتند که تکنولوژی، دانش و تولید توسـط خودشـان انجام می شود. 
عقب افتادگی که خیلی از کشـورها از جمله کشـور ما دارد، باعث شـده تولید 
تجهیزات IT مقرون به صرفه نباشد، چرا که این شرکت ها زمانی شروع به کار 
کردند که دنیا تشنه این تجهیزات بود و به راحتی توانستند بدون حضور رقبا 

فعالیت کنند.
اگـر االن ایـران بخواهد در ایـن زمینه حرکت کند، 
قاعدتـاً باید با رقبای بسـیار خبره ای دسـت و پنجه 
نـرم کند. ارزش دالر در گذشـته نسـبت بـه ریال از 
تناسب منطقی برخوردار بود و عماًل واردات منطقی 
بود اما االن که تفاوت نرخ دالر به ارز کشـور افزایش 
پیدا کرده و هزینه واردات بسـیار زیاد شـده است به 
نظرم بتوانیم با حمایت دولتی، جهشی در تولیدات 

داخلی داشته باشیم.
درحوزه خدمات چگونه عمل کرده ایم؟ �

در حـوزه خدمات، با اسـتانداردهای روز دنیا فاصله 
بسـیار ناچیـزی داریـم. آخریـن گواهینامه هـای 
فنـی کـه در دنیـا ارائـه می شـود را ایرانی هـا دارند. 
بنابرایـن کیفیـت خدمـات خـوب اسـت چـون در 
ایران دغدغه هایی که وجود دارد، ورای کشـورهای 
دیگر اسـت. دیدهای حراسـتی و امنیتی در کشـور 
ما متفاوت تر از دنیاسـت به همین دلیل من احسـاس می کنم وضعیت ما در 
خدمات شـاید نسـبت به برخی کشـورها مطلوب تر باشد. مشکلی که در حال 
حاضر درکشـور ما وجود دارد، این اسـت که به دلیل عدم آگاهی از اطالعات 
روز، روال نهادهای تصمیم گیرنده کند است و بعضاً مشاهده می شود مشکلی 
در زیرسـاخت حیاتی کشـور از جمله زیرساخت های پرداختی و بانکی اتفاق 

می افتد و قانع کردن شرکتی به منظور استفاده از تجهیزی، زمان می برد.
آیا صنعت IT کشور همانند دیگر صنایع رشد مطلوبی داشته است؟ �

صنعـت IT در کنـار همه صنعت ها، مشـاغل و زندگی روزمره افـراد قرار دارد.
IT در کشـور ما و دنیا غیرقابل رقابت با دیگر صنایع اسـت. براین اساس خیلی 
نمی تـوان ایـن صنعـت را با دیگـر صنایع حتی نانو - کـه وضعیت مطلوبی در 

کشور دارد - مقایسه کرد.
همانطور که مطلع هستید، پرداخت ارز به شرکت های فناوری  �

اطالعات با مشکالتی روبه رو شده است. به نظر شما اگر این روند ادامه 
داشته باشد، چه صدماتی به زیرساخت های تجهیزات IT کشور وارد 

خواهد شد؟
بـه هرحـال اقتصـاد  و وضعیـت پویا و فعالـی ندارد و در هر صنعت شـاید تنها 

تقریبًا 99/99 درصد تجهیزاتی 
که در کشور وجود دارد، خارجی 
است و تمام این تجهیزات توسط 
کارشناسان و متخصصان داخلی 
کشور پوشش داده می شود. به 
خدمات  حوزه  در  دلیل  همین 
بسیار پیشرفته عمل کرده ایم، 
اما در حوزه محصول ما هم جزو 
کشورهایی هستیم که نتوانسته 
ایم در حوزه تولیدات در صنعت 

IT فناوری صادر کنیم

گفتوگو
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بتـوان وضعیـت را حفظ کـرد. در صنعـت IT اما این 
کار امکان پذیـر نیسـت و بـا توجـه به شـرایط کرونا، 
تحریم و ارزش پایین ریال مقابل دالر، باید ارز مرجع 
اختصـاص یابـد. بنابرایـن قیمت ها به طـور خودکار 
افزایش می یابد. اقتصادی که بیمار شده، درآمدهایی 
کـه کاهـش یافتـه و شـرکت هایی که مثل گذشـته 
نمی تواننـد درآمدزایـی کنند، مشـکالت عدیده ای 
در زیرسـاخت ایجـاد می کنـد، هرچنـد بعضـی از 
نهادهـای مـا مثـل مخابـرات و ... کـه بودجه محـور 
هسـتند بتوانند از درآمدهایی که دارند تغذیه کنند، 
امـا قطعاً سـرمایه های دیگر به زمیـن می خورند چرا 
که 99/99درصد از تجهیزاتی که در کشـور استفاده 
می شـود، وارداتی اسـت و آن یک صدم درصد هم به 
خاطرمسائل امنیتی است که آن هم مطمئناً کارآیی 

تجهیزات خارجی را ندارد.
دغدغه اصلی شرکت سداد چیست؟ �

بـه اعتقـاد بنـده؛ دغدغه اصلی شـرکت ارائـه خدمات بهتر به مردم و مسـائل 
مالی است. برای ما یک سری KPI وجود دارد. اینKPI ها شامل سرانه درآمد 
ماهیانـه، تراکنـش و مبلـغ تراکنش اسـت. همـه اینها دغدغه هـای اصلی هر 
شرکتی است که درحال حاضر با پول زندگی می کنند و اینکه بتواند کیفیت و 
ارائه خدمات را به حدی افزایش دهد که رضایت مشتری حاصل کند. به اعتقاد 

بنده مشتری مداری و موضوعات اقتصادی دغدغه اصلی است.
درخصوص تجربه همکاری با شرکت آلیاسیس ارتباط بفرمایید. �

شـرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند، از نظر تعداد بسـیار زیاد هسـتند 
امـا با توجه به حساسـیتی که شـرکت مـا دارد، قطعاً عالقه مندیم با شـرکتی 
همکاری کنیم که نیازها را برآورده کرده  و به تعهداتش پایبند باشد. معموالً 
شـرکت هایی که به طور کامل پای تعهدات خود بایسـتند، انگشت شـمارند 
تجربـه ای کـه ما با آلیاسـیس داشـتیم، تجربه موفقی بود. آن هـا تا این لحظه 

طبق وعده هایی که داده شده و انتظارات ما، پیش رفته اند.
خوشـبختانه شرکت آلیاسیس ارتباط در حوزه های مختلف فعالیت می کند 
و قدم در حوزه های جدیدی از جمله BCP گذاشته که البته مسیری دشوار و 
سخت است به شخصه تاکنون با شرکتی که BCP را درست و با استاندارد اجرا 
کند، مواجه نشـده ام اما فکر می کنم شـرکت آلیاسـیس چنین توانایی داشته 
باشـد. در حـال حاضر کشـور ما بـه این حوزه نیاز دارد بخصـوص اینکه عمده 

دیتاسنترهای بزرگ کشور در تهران مستقر هستند 
و چند گسل به هم پیوسته نیز در تهران وجود دارد.

ارتقای  � در  سداد  شرکت  اصلی  دغدغه 
زیرساخت ها چیست؟

بزرگترین دغدغه این است که ما از شرکت ها بتوانیم 
پشـتیبانی مناسـبی بگیرنـد. به عنـوان مثال تأمین 
قطعات توسـط شرکت ها با هزار روش انجام می شود 
ولـی از آن مهم تر آن اسـت که پشـتیبانی مناسـبی 

ارائه شود.
ما عالقمندیم با شرکتی همکاری کنیم که قابل اتکا 

باشد.
در خارج از کشور فرد وقتی EMC یا HP نیاز دارد، از 
همان شرکت خریداری می کند و مطمئن است این 
تجهیز پشـتش EMC و HP اسـت، اما متاسـفانه در 
ایران از EMC می خریم، حتی گاهی پول الیسـنس 

هم می دهیم ولی هیچوقت نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
بـه عنـوان مثـال نهـاد تصمیم گیرنده در جاهایـی ما را ملزم به اسـتفاده از 
 Crack الیسـنس کرده، اما به شـخصه بنده مخالف هستم، چون جایی که
نشود و نتوان فایل های حیاتی را جابجا کرد و نرم افزار فقط با ثبت کردن یک 
سریال کار کند، چه نیازی برای تامین آن وجود دارد و شرکت تأمین کننده 
هـم هیـچ پشـتیبانی به ما ندهـد. در نتیجه interface  ما با شـرکت های 
بـزرگ دنیـا همیـن تأمین کننده هایی مثل شـرکت آلیاسـیس اسـت و به 
اعتقـاد بنـده مهمتریـن موضـوع در این صنعت پشـتیبانی و شـرکت های 

قابل اتکاست.
در حوزه زیرسـاختی نیز فکر می کنم االن وضعیت تأمین قطعات در کشـور 
خوب اسـت. بزرگترین نیاز و دغدغه کشـور یکپارچه سـازی اسـت و احساس 
می کنم اگر شـرکتی به صورت تخصصی موضوعات یکپارچه سـازی را فراهم 
کند و یا زیرساختی برای یکپارچه سازی تجهیزات و سامانه ها ارائه کند، قطعاً 
در این بازار برنده شده است. مثاًل می بینید بخش مانیتورینگ شرکتی از یک 
برنـد و نرم افـزار دیگـرش را از برنـد دیگری تأمین می کنـد. در واقع همه اینها 
جزیره ای اسـت. این در حالی اسـت که در خارج از کشـور solution بررسی 
می شود و فقط در ایران است که هر محصول مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. 
این دغدغه هایی است که وجود دارد، چرا که در ایران یکپارچه سازی در برخی 

حوزه ها ایجاد نشده است.

دغدغه  و  نیاز  بزرگترین 
یکپـارچه سـازی  کشـور 
است و احساس می کنم اگر 
شرکتی به صورت تخصصی 
یکپارچه سازی  موضوعات 
را فراهم کند و یا زیرساختی 
یکپـارچه سـازی  بــرای 
ارائه  سامانه ها  و  تجهیزات 
کند، قطعًا در این بازار برنده 

شده است

گفتوگو
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 )OCP )Open Compute Project بـه ظاهـر داسـتان سـاده و 
سرراسـتی دارد؛ داسـتانی کـه هیچ تصویر شـفافی از فـراز و فرودهای آن 
نداریم اما این داستان یک خطی می تواند الگوی ایده آلی باشد. یک الگوی 
سـاده، واضـح و بـه غایـت کاربـردی. OCP   در واقـع در سـال 2009 و از 
درون فیسبوک شکل گرفته است. با هجوم بی امان مخاطبان به فیسبوک، 
توسعه  سخت افزاری تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های این شرکت 
شـد؛ شـرکتی که آینده  آن هنوز در  هاله ای از ابهام قرار داشـت. در چنین 
شـرایطی اسـتفاده حداکثـری از منابع موجـود و افزایش بهـره وری، تنها 

استراتژی قابل تصور برای این شرکت بود. 
فیسـبوک درنهایـت توانسـت با اعمـال برخی اصالحات فنـی و طراحی های 
خالقانـه در دیتاسـنترها، مصـرف انـرژی خـود را 38 درصد کاهـش دهد. از 
سـوی دیگـر صرفه جویـی 24 درصـدی در هزینه های سـاخت و تجهیزات، 
یک دسـتاورد بسـیار باارزش برای هر شـرکتی به حسـاب می آید. فیسبوک، 
بهره وری را در حوزه سخت افزار به حداکثر ممکن رسانده بود و از سوی دیگر 
استانداردهایی را ایجاد کرده بود که عملیاتی سازی آن ها همیشه یک نتیجه 

ثابت به همراه داشت؛ راندمان باال.
در نهایـت در سـال 2011 فیسـبوک، بـه 

پشتوانه این تجربه موفق و اثبات شده، 
کـه  کـرد  آغـاز  را  پـروژه ای 

استانداردها و محصوالت آن 

in� با همکاری شرکت های مطرحی همچون OCPبه تدریج فراگیر شد. پروژه 
tel  و سایر برندهای مطرح در حوزه سخت افزار، تجهیزاتی را طراحی می کند 
که حداکثر کارآیی را دارند. همچنین استانداردهایی را در طراحی قطعات و 
طراحی دیتاسنترها تدوین کرده است؛ استانداردهایی که سازندگان قطعات 
را موظف به رعایت آن ها می کند. از سـوی دیگر ورک شـاپ های تخصصی و 

برنامه های آموزشی متنوعی را به طور دوره ای برگزار می کند. 
در اینجا، قصد نداریم در مورد جزئیات این سیستم خالق و چابک صحبت 
کنیـم اما می خواهیم به الگوهای بکار گرفته شـده اشـاره کوتاهی داشـته 
باشـیم. ضرورت بکارگیری این الگوها باعث شـده متأسـفانه کشـور ما در 

زمینه هدررفت منابع، جزو پیشتازان دنیا به حساب آید. 

g 1( الگوی نخست: توجه به ضرورت مدیریت 
دانش به عنوان یک سرمایه ذی قیمت

مدیریـت دانـش از آن مقوله هایی اسـت که در اکثر سـازمان های دولتی و 
خصوصـی ایـران، مغفول و حتی ناشـناخته مانده اسـت. عموم کارمندان، 

مـا حتـی از لحـاظ تئوریـک نیز با ایـن مقوله متخصصـان و مدیـران 
بیگانه اند.  

دانـش فنـی   مدیریتـی و تجربـی در 
سـازمان  های ما، قائم به شخص 
است. دانشی که برای کسب 

الگوی پیشرفت و بهره وری
 OCP
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آن زمان و هزینه های سرسام آوری مصرف شده است. دانشی که ثبت آن، 
ثروت ما را تثبیت می کند و خزانه هایی را انباشـته می سـازد که اسـتخراج 
آن ها گاه تا دهه ها برایمان عواید مادی و معنوی به همراه خواهد داشت. 

g  2( الگوی دوم: لزوم تبدیل تجارب به الگوهای
کسب وکار

شاید در مواردی، اعضای مؤثر در پروژه های شاخص تخصصی و فنی؛ بعدها 
با اتکا به تجارب شخصی خود، در زمینه مورد فعالیتشان، اقدام به راه اندازی 
پروژه و یا ایجاد کسـب وکار کنند اما با توجه به اینکه هیچ گاه تجارب یک 
شـخص و یـا عـده ای معدود در پروژه های بزرگ و شـاخص، به حد کفایت 
نخواهـد رسـید، از ایـن رو می تـوان گفت که تجارب جمعی در بسـیاری از 

موارد بی هیچ بهره ای پراکنده و زایل می شوند. 

g 3( الگوی سوم: تعامل با مجموعه های مختلف
یکی دیگر از نقاط ضعف موجود در سازمان های دولتی و خصوصی ما، عدم 
توانایی در ایجاد تعامل سازنده و هم افزایی با سایر مجموعه هاست. به بیان 
دیگـر، تعامـالت ما در شـرایط ایده آل و حداکثـری معطوف به رفع موانع و 

کاهش اصطکاک منافع است. 
در ایـن پـروژه OCP  بـا مجموعه گسـترده ای از ذینفعان در تعامل اسـت. 
تعاملـی کـه در بسـیاری از موارد با غول های صنایـع high tech  در حال 

انجام است. 

g 4( الگوی چهارم: اعتماد به نفس  در مواجهه 
با برندهای بزرگ

در سـال 2009 فیسـبوک تنها یک پدیده نوظهور به حسـاب می آمد؛ نه 
یـک غـول دنیـای فناوری. فیسـبوک تنها یـک سـرویس دهنده در حوزه 
شبکه های اجتماعی بود. تنها یک سایت که امکان به اشتراک گذاری متن، 
عکس و... را برای کاربران خود فراهم می کرد. شاید اینطور به نظر برسد که 

این شرکت هیچ گاه نمی تواند برای شرکت هایی که برای چند دهه در حوزه 
بسیار پیچیده سخت افزار فعال بوده اند،  نسخه ای تجویز کند.  

خالقیـت و ایده هـای نـاب راه نفـوذ خـود را پیـدا می کنند؛ چه در کشـور 
توسعه یافته ای چون ایاالت متحده آمریکا و چه در کشور در حال توسعه ای 

چون ایران.  

g 5( الگوی پنجم: محدودیت ها، خالقیت می آورند
در کشـور مـا محدودیت هـا معموالً معذوریـت می آورند. مـا در مواجهه با 
محدودیت هـا معمـوالً همـه چیـز را بـه حالـت تعلیق درمی آوریـم و صبر 
می کنیـم تـا محدودیت ها و موانع برطرف شـوند. فیسـبوک برای توسـعه 
سـخت افزاری منتظر تزریق نقدینگی بیشـتر نشـد بلکه با همان سـرمایه 
موجـود، بـه افزایش کارآیی و بهره وری و از سـوی دیگـر صرفه جویی های 

سیستماتیک پرداخت. 

g 6( الگوی ششم: منتظر کسی نماندن
شـاید اگـر هریـک از مـا به جای مدیران فیسـبوک بودیم، بـرای باال رفتن 
کارآیـی دیتاسـنتر، در انتظار تکنولوژی ها و قطعـات جدیدتر می ماندیم. 
در سناریوی خوشبینانه تر، شاید طی مذاکرات یا مکاتباتی با شرکت های 
تولیدکننده تجهیزات شـبکه و سـرورها، درخواست می کردیم که قطعات 
جدیدی را متناسـب با حجم باالی نیازهای ما طراحی کنند اما فیسـبوک 
منتظر دیگران نماند و خودش دست به کار شد؛ در سال 2009 با افزایش 

کارآیی قطعات و امروز با طراحی تجهیزات و سازوکارهای جدید. 
در شرایط کنونی و با فشار روزافزون نظام سلطه و تحریم های ظالمانه ای 
کـه بخش هـای مختلـف صنعـت و اقتصـاد کشـور را تهدیـد می کنـد، 
الگوبرداری از چنین نمونه هایی بی تردید بیش از هر زمان دیگری اهمیت 
و ضرورت می یابد. هیچ کس به کمک ما نخواهد آمد. هیچ کس مشـکالت 
مـا را برطـرف نخواهـد کـرد. هیچ معجـزه ای در راه نیسـت. خودمان باید 

دست به کار شویم...
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فنـاوری جدیدی که 100 برابر سـرعت ببشـتری 
از وای فای دارد، در آغاز مسـیری اسـت که به نظر 
می رسـد خیلی زود جای وای فای را خواهد کرد، 
 Li�Fi ایـن فنـاوری الی فای نام دارد.  ایـده اصلی
ایـن اسـت که به جای اسـتفاده از امـواج رادیویی 
برای ارسـال اطالعات مانند Wi�Fi ، از پالس های 
نـور اسـتفاده می کنـد. تشـخیص پالس هـای نور 
برای چشـم انسـان تـا حدودی غیرممکن اسـت، 
امـا ابزارهـای الکترونیکـی بـه راحتـی می توانند 
آن هـا را انتخـاب کنند. مزیت بـزرگ این فناوری 
این اسـت که می تواند اطالعات را با سـرعت 200 
 Wi�Fi گیگابایـت در ثانیـه منتقل کند، جایی که
 بـه سـختی از 1 گیگابیـت در ثانیه عبـور می کند.

پیـش از ایـن ارتباط  آنالین بـه بهره برداری از یک 
 dial up خط تلفن نیازمند بوده و از سرعت ناچیز
اسـتفاده می شـد؛ اما در آن زمان، اینترنت درواقع 
آن چیـزی نبـود کـه در حال حاضر هسـت. در آن 

دوران، فیلم هـا، موسـیقی و بازی هـای ویدئویی آنالین در بسـتر اینترنت 
پخـش نمی شـد. زیـرا سـرعت اینترنت بـه دلیل وجود برخی مشـکالت، 
هنوز کاماًل گسـترده نشـده  بود. اما در حال حاضر، داستان متفاوت شده و 

روش های استفاده از اینترنت به طرز چشمگیری 
تغییـر کـرده  و اینترنـت جایـی شـده کـه همـه 
 می توانند اطالعات بارگذاری شده در آن را ببینند.

بـه همین دلیل، شـرکت های تولیـد کابل و حتی 
ارائه دهندگان تلفن همراه، در مسـیر دستیابی به 
موفقیت های بزرگ جهت ایجاد وب پرسرعت قرار 
گرفته اند که این امر مستلزم کابل کشی فیبرنوری 
در شـهرهای انتخابی در سراسـر کشور است. این 
بـه معنـی ایجـاد شـبکه های 5G در خانه هـای 
کاربـران اسـت. اما ایـن تنها گزینه ای نیسـت که 
دنبال می شـود. بر اسـاس اطالعات سـایت پلیس 
امنیـت فضـای تبـادل اطالعـات، پژوهشـگران 
اخیـراً بـر روی چیـزی بـه نـام Li�Fi کار می کنند 
که از امواج نور مادون قرمز برای ایجاد شـبکه های 
بی سیم استفاده می شود که سرعت آن 100 برابر 

سریع تر از Wi�Fi است.

g  دقیقا چیست؟ Li-Fi

ایده اصلی Li�Fi این است که به جای استفاده از امواج رادیویی برای ارسال 
اطالعـات ماننـد Wi�Fi، از پالس های نور برای انتقال اطالعات اسـتفاده 

معرفی فناوری جدیدی که سرعتی 100 برابر وای فای دارد

Wi-Fi به جای  Li-Fi

است  این   Li�Fi اصلی  ایده 
از  استفاده  جــای  به  که 
امواج رادیویی برای ارسال 
از   ،Wi�Fi مانند  اطالعات 
انتقال  برای  نور  پالس های 
می کند.  استفاده  اطالعات 
پـالـس هـای  تشخیـص 
تا  انسان  چشم  برای  نور 
است،  غیرممکن  حدودی 
اما ابزارهای الکترونیکی به 
را  آن ها  می توانند  راحتی 

انتخاب کنند
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می کند. تشخیص پالس های نور برای چشم انسان تا 
حدودی غیرممکن است، اما ابزارهای الکترونیکی 
 بـه راحتـی می تواننـد آن هـا را انتخـاب کننـد.

البته Wi�Fi  به طور پیوسـته در حال ارتقاء است؛ 
امـا هنـوز راه زیادی پیش رو دارد تا به این سـرعت 
 دسـت پیـدا کند و ایـن تنها مزیت Li�Fi نیسـت.

بـا تکنولـوژی Li�Fi، مهـم نیسـت که چـه تعداد 
دسـتگاه در اختیار داریـد و می توان یک یا هزاران 
نفر را به یکدیگر مرتبط کرد. اما Wi�Fi  محدود به 
چند ده دسـتگاه اسـت، به این معنی که  می تواند 
تنهـا صدهـا نفر از مردم را در یـک منطقه کوچک 
بـه هـم شـبکه کرده و ارتبـاط  آنالین برقـرار کند. 
از ایـن رو Li�Fi بـرای محیـط یـک دفتـر، مراکـز 
خرید، فرودگاه ها، اسـتادیوم ها و سـایر مکان های 
شـلوغ بسیار مناسـب اسـت. همچنین در محیط 
هواپیمایـی و سـاختمان هایی کـه دارای امـواج 
رادیویی نامناسـب هسـتند، مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. بیمارسـتان ها نیـز بـه ایـن تکنولوژی 

عالقه مند هسـتند، زیرا امواج رادیویی که از Wi�Fi متصاعد می شـود، با 
امواج تولیدشده توسط تجهیزات پزشکی تداخل پیدا می کند.

g قابل استفاده خواهد بود Li-Fi چه زمانی
  اگـر Li�Fi خـوب اسـت، چـرا هنـوز بکارگیـری نشده اسـت؟ بـا 
اینکـه محققـان سـخت در تالش انـد تـا ایـن فنـاوری جدیـد اینترنت 
را در اختیـار مصـرف کننـدگان قراردهنـد، امـا تخمیـن زده شـده 
کـه حـدود پنـج سـال دیگـر هـم در دسـترس کاربـران نخواهدبـود 
 و ایـن بـه خاطـر موانعـی اسـت کـه محققـان بـا آن مواجـه هسـتند.

اولیـن مـورد این اسـت که Li�Fi نیاز به چراغ هـای LED برای کار دارد و 

تجهیـزات ویژه نیز باید به چراغ ها متصل شـوند. 
بنابرایـن، Li�Fi گران قیمت تـر اسـت، اگـر چـه 
بسیاری از شرکت ها و سالن های به روزرسانی شده 
بـه نـور چراغ هـای LED وجـود دارد، امـا بـرای 
 پروژه هـای بزرگ تر، این یک نقص بزرگ اسـت.

موانـع بزرگتـر این اسـت کـه دسـتگاه ها باید به 
طور مسـتقیم به اینترنت متصل شوند. بنابراین، 
ممکن اسـت به طور تصادفی ارتباط بین ابزارها و 
نورهای LED  و یا حتی تبدیل دسـتگاه ها دچار 
مشکل شـود. همچنین، برخالف امواج رادیویی، 
نور از میان دیوار عبور نمی کند و این بدین معنی 
اسـت کـه Li�Fi فقـط در اتاق هایـی کار می کند 
که چراغ ها روشـن باشـد. البته این می تواند یک 
معیار امنیتی خوبی باشـد، اما این بدان معناست 
که شما باید چراغ های هر اتاق که نیاز به اینترنت 
اسـت را در زمـان خـروج، خامـوش نکنیـد. این 
موضوع برای شـرکت ها مشـکل نیست، اما برای 
استفاده در منزل می تواند نگران کننده باشد. در 
نهایت Li�Fi  چیزی شـبیه خیابان یک طرفه اسـت. با این حال می تواند 
اطالعات را به ابزارهایی با سـرعت های باال اضافه کند. الزم به ذکر اسـت 
کـه ابزارهـا نیز بـرای برقراری ارتبـاط مجدد، به چراغ هـای ویژه نورانی 
نیـاز دارنـد. بنابرایـن، در یک فـرودگاه، Li�Fi می توانـد راه خوبی برای 
بارگـذاری اطالعـات، نقشـه های فرودگاه، فیلم ها و مـوارد دیگر بر روی 
ابزارها و دستگاه ها باشد، اما نباید انتظار داشت که این تکنولوژی بتواند 
از یک وب سـایت خاص جلوگیری کند. با این حال پژوهشـگران با وجود 
حمالت ناگهانی خارجی، در حال فعالیت در این حوزه هسـتندو به نظر 
می رسـد که  Li�Fi در مکان هایی که آزمایش شده اسـت، به خوبی کار 

خواهد کرد.

برقراری  برای  نیز  ابزارها 
ارتباط مجدد، به چراغ های 
دارند.  نیاز  نورانی  ویژه 
فرودگاه،  یک  در  بنابراین، 
خوبی  راه  می تواند   Li-Fi
اطالعات،  بارگذاری  برای 
نقشه های فرودگاه، فیلم ها 
روی  بر  دیگر  ــوارد  م و 
باشد،  دستگاه ها  و  ابزارها 
که  داشت  انتظار  نباید  اما 
این تکنولوژی بتواند از یک 
جلوگیری  خاص  وب سایت 

کند
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امروزه امنیت سایبری به یک دغدغه اساسی و مبارزه مستمر برای مشاغل 
کوچک و بزرگ تبدیل شـده اسـت. آمارها، روند رو به رشد حمالت سایبری 
را با حجم انبوهی از رخنه های امنیتی، درز اطالعات و آسیب های سیستمی 
نشان می دهند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی 
از این رخنه های امنیتی، به سبب بی توجهی به حفاظت از شبکه ها و داده ها 
بـه وقـوع می پیوندند. سـهل انگاری یا عدم آگاهی شـرکت ها، هرروزه حجم 
انبوهی از اطالعات محافظت نشده را در معرض استفاده هکرها قرار می دهد؛ 
اطالعاتـی کـه گاه دربردارنده دانش فنی شـرکت ها و گاه اطالعات محرمانه 

مشتریان آن هاست. 
برای مبارزه با این حجم فزاینده حمالت سایبری و هزینه ها و خسارت هایی 
کـه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم به ما تحمیل می کنـد، ابتدا باید نگرش 
جامعـی بـه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع داشـته باشـیم. درک صحیح 
از مقوله تهدیدهای سـایبری اولین و البته اساسـی ترین گام در پیشگیری و 

مبارزه موثر در حوزه امنیت اطالعات است. 
در اینجا به 60 مورد از آمارهایی می پردازیم که به انواع تهدیدهای امنیتی، 
جرایم سـایبری و خسـارات وارده توسـط آن ها اشـاره دارد. امید اسـت که 
از مجمـوع ایـن گزاره هـا، تصویر واضح تری از شـرایط کنونـی حوزه امنیت 

سایبری و آینده پیش روی آن برای خوانندگان ترسیم شود. 
1( پیش بینی می شود تا سال 2022 بودجه جهانی برای امنیت سایبری به 

رقم 133.7 میلیارد دالر برسد.
2( در سـال 2018 حـدود 62 درصـد از کسـب وکارها در معـرض حمـالت 
Phishing و مهندسـی اجتماعـی قرار گرفته اند. )فیشـینگ نوعی حمله 
سایبری است که به اشکال مختلف، حساب های کاربری و پسوردهای آن ها 

را مورد تهدید قرار می دهد.(
3( 68 درصد از مدیران و رهبران کسب وکارها، خطر حمالت سایبری را به 

طور جدی احساس می کنند. 
4( به طور متوسـط فقط 5 درصد از اسـناد شـرکت ها به درسـتی و با رعایت 

الزامات امنیتی نگهداری می شود. 
5( تنها در نیمه اول سـال 2019 حدود 4/1 میلیارد عنوان نشـت اطالعاتی 

اتفاق افتاده است. 
6( 71 درصـد از تخلفـات صورت گرفتـه )در حوزه هک( با اهداف مالی و 25 

درصد از آن ها با هدف جاسوسی انجام گرفته است. 
7( 52 درصـد از جرایـم سـایبری مربـوط بـه عملیات هکینـگ، 28 درصد 
مربوط به بدافزارها و 32 تا 33 از آن ها نیز به فیشینگ و مهندسی اجتماعی 

تعلق دارد. 
8( از اول ژانویـه 2005 تـا آوریل 2018 حدود 8.854 رخنه اطالعاتی مهم 

به ثبت رسیده است.
9(  علیرغم کاهش 52 درصدی آلودگی به باج افزارها، در سال 2018 میزان 

آلودگی سازمان ها به 12 درصد رسید. 
10( ابزارهای مخرب در فرمت های doc. و dot. 37 درصد و فایل هایی با 

فرمت exe.   19 درصد از بدافزارها را در خود جای داده اند. 
11( تخمیـن زده می شـود در سـال 2020 بیـش از 300 میلیـارد رمز عبور 

توسط انسان ها و ربات ها مورد استفاده قرار گیرد. 
12( نقض امنیت سـایبری از سـال 2018 تاکنون 11درصد و از فاصله سال 

2014 تا به امروز 67 درصد افزایش داشته است. 
13( هکرهـا بـه طـور میانگین هـر 39 ثانیه یک بار حملـه می کنند؛ حدود 

2244 بار در طول یک روز. 
14( در سـال 2019 میانگین زمان الزم برای شناسـایی یک رخنه امنیتی 

206 روز بوده است. 
15( میانگین چرخه وقوع نشـت های امنیتی تا شناسـایی و برطرف سـازی 

آن ها به طور میانگین 314 روز است. 
16( فقط در سـال 2014 اطالعات محرمانه 500 میلیون مشـتری، پس از 

هک، در معرض عموم قرار گرفت. 
17( 64درصد از آمریکایی ها هیچ گاه بررسی نکرده اند که آیا اطالعات آن ها 

60 آمار مهم در حوزه امنیت سایبری

نگاهتخصصی



33

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

8 شمــــاره 
تابستان 1399

در رخنه های امنیتی به سرقت رفته یا خیر.
18( 56 درصـد از آمریکایی هـا نمی داننـد در صورتی کـه اطالعات آن ها به 

سرقت رفته باشد، باید چه اقداماتی انجام دهند. 
19( ارزش تقریبی اطالعات سرقت شـده در سـال 2019 به طور متوسـط 

3.92 میلیون دالر بوده است. 
20( تا سال 2020، 83 درصد از حجم پردازش شرکت ها، بر روی سرورهای 

ابری انجام می شود.
21( در سال 2016، در یکی از بزرگ ترین رخنه های امنیتی تاریخ اینترنت، 

3 میلیارد حساب کاربری یاهو هک شد. 
22( در سـال 2016 شـرکت uber گـزارش داد کـه اطالعـات حـدود 57 

میلیون مسافر توسط هکرها به سرقت رفته است. 
23( شـرکت uber تالش کرد با پرداخت رقم قابل توجهی به هکرها، خبر 

هک شدن سیستم های خود را مسکوت نگه دارد. 
24( در سـال 2017 اطالعـات حسـاب های کاربـری 412 میلیـون نفـر از 

کاربران سایت friend finder به سرقت رفت. 
 Equifax 25( در سال 2017، 147.9 میلیون نفر در معرض رخنه امنیتی

قرار گرفتند. )مربوط به کارت های اعتباری(
26(  نقص امنیتی Equifax در مجموع حدود 4 میلیارد دالر به این شرکت 

خسارت وارد کرد. 
27( در سال under amor 2018 گزارش داد که با هک شدن اپلیکیشن 
بدن سـازی این شـرکت،  150 میلیون نفر از کاربران در معرض تهدید قرار 

گرفته اند. 
28( دادگاه هـای آمریـکا، بـرای 18 تبعـه روس، 19 تبعـه چینی و 11 تبعه 
ایرانی به جرم نفوذ در شبکه های کامپیوتری کیفرخواست صادر کرده است. 

29( 94 درصد از بدافزارها از طریق ایمیل منتقل می شوند. 

30( میـزان فیشـینگ ایمیل هـا از رقـم 1 در 2995 در سـال 2017 به 1 در 
3207 در سال 2018 کاهش یافته است. 

31(  34 درصـد از رخنه هـای امنیتـی توسـط افـرادی در درون سـازمان ها 
انجام پذیرفته است. 

32( در سـال 2018، 51درصد از کسـب وکارها حمالت سـایبری به خود را 
تکذیب و یا انکار کرده اند. 

 IOT 33( 61 درصد از سازمان ها، حداقل یک رخنه امنیتی در دستگاه های
خود تجربه کرده اند. 

34(  اسکریپت های مخرب PowerShell در سال 2018 در حالی متوقف 
شدند که رشد 1000 درصدی را تجربه کرده بودند. 

35(  در سـال 2017، 100هـزار  گـروه و بالغ بر 400هزار دسـتگاه در 150 
کشـور جهان، توسـط ویروس Wannacry آلوده شدند؛ خسارت تقریبی 

این حمالت بالغ بر 4 میلیارد دالر تخمین زده می شود. 
36( دسـتگاه های IOT بـه طـور میانگین در هر ماه 5.200 حمله سـایبری 

را تجربه می کنند.
37( 90 درصد از حمالتی که با تکنیک های اجرای از راه دور کدهای مخرب 

انجام می پذیرند، به صورت رمزنگاری شده هستند. 
38( میانگین هزینه ای که باج افزاها به کسب وکارها تحمیل می کنند، 133 

هزار دالر است. 
39( 69 درصـد از شـرکت ها اعتقـاد ندارنـد کـه آنتی ویروس هـا بتواننـد 

تهدیدهای امنیتی آن ها را برطرف کنند. 
40( باج افـزار Gandcab 5 بـرای رمزگشـایی از اطالعـات قربانیـان خود 

2500 دالر مطالبه می کند. 
41(  از هر 36 دسـتگاه موبایل، 1 دسـتگاه از اپلیکیشـن های آلوده و مخرب 

استفاده می کند.

نگاهتخصصی
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42( در سـال 2018 بـه طـور میانگیـن روزانه 10.573 اپلیکیشـن مخرب 
مسدود شده اند.

43( شـیوع باج افزارها در کشـورهایی که جمعیت بیشتری دارند، به مراتب 
باالتر از سایر کشورهاست. حدود 18.2 درصد از مجموع باج افزارهای فعال 

در اینترنت، در ایاالت متحده قربانی گرفته اند. 
44( 60 درصد از لینک های آلوده کننده، از طریق ایمیل های اسـپم منتقل 

می شوند. 
45( حدود 20 درصد از سایت هایی که سبب آلودگی سیستم ها می شوند، 

تنها یک هفته قبل از عملیات تخریبی خود به ثبت رسیده اند. 
46( در 53 درصد از شـرکت ها، هر کارمند به طور متوسـط به 1000 پوشـه 

حساس دسترسی دارد. 
47( 22 درصـد از مجمـوع پوشـه های یـک شـرکت در اختیـار هـر یـک از 

کارمندان قرار داشته است.
48( 17 درصـد از تمـام فایل های حسـاس، در اختیار تمامی کارمندان قرار 

دارند. 
49( شـرکت های خدمـات مالـی بـه طـور متوسـط 352 هـزار پرونـده و 
شـرکت های دارویـی و مرتبـط بـا حوزه سـالمت و بیوتکنولـوژی در حدود 
113هـزار پرونده حسـاس در معرض دید داشـته اند. ایـن حوزه ها در میان 
سایر صنایع بیشترین میزان پرونده های حساس در معرض خطر را دارند. 

50( برنامه های مرتبط با سـبک زندگی با 15 درصد و برنامه های مرتبط با 
سـرگرمی با 7 درصد، بیشـترین میزان نرم افزارهای مخرب را در خود جای 

داده اند. 

51( شـرکت های فعـال در حوزه هـای مالـی کـه درگیـر حمالت سـایبری 
بوده اند، به طور متوسط 18 میلیون دالر خسارت دیده اند. 

52( پیش بینی می شـود تا سـال 2020، سـرویس های امنیتی 50 درصد از 
بودجه های مربوط به امنیت سایبری را از آن خود کنند.

53( پیش بینـی می شـود تـا سـال 2021، خسـارت های ناشـی از حمالت 
سایبری به حدود 6 تریلیون دالر برسد. 

54( 50 درصد از بنگاه های بزرگ )با بیش از 10هزار کارمند( ساالنه حدود 
1 میلیـون دالر و یـا بیشـتر برای امنیت سـایبری خـود هزینه می کنند. 43 
درصـد از آن هـا بـاالی 250 هزار دالر و تنها 7 درصـد از آن ها پایین تر از این 

رقم هزینه می کنند. 
55( 82 درصـد از کارفرمایـان از کمبـود مهـارت در بخش امنیت سـایبری 

صحبت می کنند. 
56( 61 درصد از شرکت ها تصور می کنند که متقاضیان کار در بخش امنیت 

سایبری، واجد شرایط نیستند. 
57( نـرخ بیـکاری در میان متخصصان امنیت سـایبری حدود صفر اسـت و 

پیش بینی می شود این عدد فعاًل بدون تغییر بماند. 
58( حـدود 500 هـزار متخصـص امنیـت اطالعات در جهان مشـغول کار 

هستند.
59( 60 درصد از متخصصان امنیت شبکه از شغل خود راضی نیستند. 

60( مجموع خسـارت حمالت سـایبری در جهان در سال 2018 رقمی بالغ 
بر 1 تریلیون دالر برآورد می شود. 

نگاهتخصصی
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دنیای حاضر دنیای ارتباطات است. آن هم دنیایی که تا همین نیم قرن 
پیـش هیـچ کـس تصور آن را نمی کـرد. هر چقدر رو به جلـو تر می رویم 
فضـای وب باعـث گسـترش روز افـزون ارتباطـات بـر روی کـره زمیـن 
شـده اسـت. امـروزه مـردم به جای آنکـه در دنیای واقعی به کسـب وکار 
بپردازنـد، از طریـق اینترنت تجارت های چنـد میلیونی انجام می دهند، 
پـس حفـظ و نگهـداری اطالعـات در گردش در فضـای وب  و امنیت آن 
بـرای هـر کاربـری از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. در حـال حاضر 
امنیت داشـتن از مهم ترین نیازهای بشـر اسـت و از آن به  عنوان یکی از 
معیارهای سـنجش کیفیت زندگی در جوامع مختلف نام برده می شـود. 
دنیـای وب بـا تمـام ویژگیهای منحصر به فرد خـود خالی گاها از امنیت 
برخوردار نیست. بسیاری از هکرها در تالش هستند تا با نفوذ در حساب 
 کاربـران اطالعـات آن ها را به سـرقت ببرند و از آن ها سواسـتفاده کنند. 
هکرهـا در فضـای شـبکه، سـعی می کننـد تـا از سـازوکار های امنیتی 
 ماننـد فایـروال و … عبـور کننـد و اطالعـات مـورد نیـاز خـود را 

به سرقت ببرند. 
حـال کـه هر روز  جرائم سـایبری بدتر و بدتر می شـوند، برای آنکه قربانی 
بعدی، ما نباشـیم، باید اطالعاتی در مورد امنیت سـایبری داشته باشیم و 
یا از متخصص امنیت اطالعات در سازمان خود کمک بگیریم. تا عالوه بر 
قربانی نشدن در این حوزه، کسب وکار خود را پا برجا نگاه داریم. بسیاری 
از شـرکت ها  بـرای مقابلـه بـا ایـن تهدیدها دسـت به دامـان متخصصین 
شـبکه شـده انـد.  متخصصین شـبکه هم بـرای اینکه اطالعـات کاربران 
و موسسـات در امـان باشـد دسـت به اقداماتـی زده اند. آن هـا برای حفظ 
اطالعات کارفرمایان خود دو مرکز SOC  و NOC  را پیشنهاد می کنند. 

g  چیست؟   NOC
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تجارت سالهاست که به صورت آنالین 
انجام می شود، NOC ها یک نهاد نسبتاً متداول در بین اکثر شرکت ها هستند.  
  )Network Operation Center(یـا مرکز عملیات شـبکه NOC
  NOC از در دسـترس بودن شـبکه آنالیـن اطمینان حاصـل می کند. در
مشـکالت مربـوط بـه زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات از جملـه بانکهـای 
اطالعاتـی، سـرورها و ماشـین های مجـازی را کنتـرل، مدیریت و اصالح 
می کنـد. اگـر وب سـایت، برنامه ها، سـرورها یا شـبکه دچار خرابی شـده 
باشـند NOC   مسـئله را شناسـایی و بعـد از برطـرف کـردن آن مجـدداً 

پشتیبانی می کند. 
البتـه ایـن موارد پایان کار NOC نیسـت. نظارت مداوم و ارزیابی شـبکه، 
گـزارش از موضوعـات مختلف برای بهبود عملکرد، پاسـخ سـریع به علت 
خاموشـی، تعیین مراحل افزایش سـرعت و هشـدار به سـایر قسـمتهای 
شـرکت و برنامـه ریـزی بـرای افزایـش ظرفیـت و اضافـه بـار از دیگـر 

مسئولیت های NOC است. 
اکثـر NOC هـا از طریق یک اتـاق کنترل مرکزی فعالیت می کنند، جایی 
که می توان همه جنبه های عملکرد آنالین یک شرکت را همزمان کنترل 

و دستکاری کرد. 
در هـر NOC مدیریت ها و به تبع آن تهیه گزارش های به این نحو 

صورت می پذیرد:
مدیریـت خطـا؛ معموال زمانی کـه خرابی در یکی از سـرویس ها رخ 
دهد، وظیفه مرکز عملیات شـبکه اسـت که سـرویس مورد نظر را هر چه 
زودتر به شـبکه بازگرداند. برای این منظور الزم اسـت ابتدا سرویس مورد 

SOC و  NOC امنیت اطالعات با
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نظر مشـخص شـده و سپس از سـایر قسمت های 
شـبکه جدا شـود. سپس رفع عیب شده و به شبکه 
بازگردانده شود. در بسیاری موارد این عملیات به 
صـورت خودکار انجام می گیرد. در برخی از موارد 
یـک سیسـتم مدیریـت شـبکه خطا را مشـخص 
می کند و با یک سـری اخطارها وقوع خطا را اعالم 
می نماید. اصالح سـرویس شـامل درسـت کردن 
علت خرابی نیست و این رفع عیب معموالً برعهده 
گـروه نصـب و نگهـداری می باشـد. ، مدیریـت 
پیکربنـدی، مدیریـت کارآیی، مدیریـت امنیت، 

مدیریت حسابرسی و مدیریت Inventory می شوند.   
 مدیریت پیکربندی؛ برای پیکربندی یک شـبکه سـه قسمت وجود 
دارد. اولیـن بخـش پیکربندی شـبکه قسـمت، اسـتاتیک آن اسـت. این 
پیکربنـدی  در حقیقـت پیکربنـدی دائمـی شـبکه اسـت. بخـش دوم 
پیکربندی شبکه در حال فعالیت است که در حقیقت پیکربندی ای است 
که شـبکه با آن راه اندازی شـده است. بخش سـوم، پیکربندی پیش بینی 
شـده در آینده، برای شـبکه اسـت. این بخش متعلق به زمانی اسـت که 
سـاختار شـبکه به علت تغییر سـاختارهای اطالعات تغییر پیدا می کند. 
اطالعـات پیکربنـدی به صـورت خودکار توسـط سیسـتم های مدیریت 
شـبکه جمع آوری و ذخیره می گردد. مرکز عملیات شـبکه یک نمایشـگر 
بـرای نمایـش پیکربندی دینامیک شـبکه و حـاالت آن دارد. حالت های 
شـبکه توسـط یـک سیسـتم مدیریـت شـبکه نمایـش داده می شـود و 
می گـردد. مشـخص  آن  توسـط  نیـز  تجهیـزات   خرابی هـای 

این سیستم مدیریت شبکه ترافیک و کارآیی شبکه را نیز نمایش می دهد. 
هرگونه تغییر سـاختاری که روی پیکربندی موجود شـبکه توسـط مرکز 
عملیات شـبکه صورت می گیرد در نمایشـگر دینامیـک موجود در مرکز 

عملیات شبکه نیز منعکس می گردد. 
 مدیریت کارآیی؛ هر NOC، اطالعات شبکه 
را جمـع آوری می کنـد و آن ها را بـروز می نماید تا 
بتواند همیشه شبکه را در حد کارآیی مطلوب نگه 
دارد. آمار شـبکه که شـامل اطالعات ترافیک، در 
دسـترس بودن شـبکه و تاخیر شبکه است توسط 
ایـن مرکز جمع آوری می شـود. اطالعات ترافیک 
شـبکه می توانـد برپایـه حجـم ترافیـک در نقاط 
مختلف شبکه جمع آوری شود. همچنین می توان 
آن را با توجه به برنامه های کاربردی مختلف نظیر 
پسـت الکترونیکی، ترافیک وب  و اخبار شـبکه و یا برپایه ترافیک پروتکل 
انتقـال در الیه هـای مختلف نظیر TCP ،UDP ،IP ،IPX ،Ethernet  و 
FDDI  نیـز جمـع آوری نمود. آمارهای به دسـت آمـده جهت پیش بینی 
روند رشد شبکه و طراحی های آینده برای گسترش شبکه مورد استفاده 

قرار می گیرند.
 مدیریـت امنیـت؛ منیـت شـبکه طیـف وسـیعی از مسـائل امنیتی را 
می پوشـاند که شـامل امنیت فیزیکی شبکه و همچنین کنترل دسترسی 
به شـبکه می باشـد. حق دسترسی به نرم افزارهای کاربردی فقط مختص 
NOC  نیسـت. این حق زمانی به مرکز عملیات شـبکه داده می شود که یا 
نرم افـزار را خـود NOC طراحی کرده و نوشـته باشـد یا اینکـه نرم افزار را 
خریداری کرده باشد. درنتیجه یک پایگاه داده امنیتی برای دسترسی به 
شبکه و دسترسی به اطالعات شبکه توسط مرکز عملیات شبکه به وجود 

می آید.
 مدیریـت حسابرسـی؛ NOC  بـا توجـه به منابـع شـبکه و میزان 
اسـتفاده از آن ها، مدیریت حسابرسـی را نیز  عهده دار اسـت. معیارهایی 
بـرای مشـخص کـردن میـزان اسـتفاده از منابـع در شـبکه و همچنیـن 

 ،Noc هر  کارایی؛  مدیریت 
جمع آوری  را  شبکه  اطالعات 
می کند و آن ها را به روز می نماید 
بتواند همیشه شبکه در حد  تا 

کارایی مطلوب نگه دارد!
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سـرویس های شـبکه مشـخص شـده اسـت. از 
آنجایی که شـبکه شـامل تجهیزاتی اسـت که هر 
کدام را یک سری سازنده مختلف ساخته اند، الزم 
اسـت هماهنگی هـای الزم بـرای  ارتبـاط آن ها با 
  MIB یکدیگـر صـورت گیـرد. این هماهنگـی در
صـورت می گیرد و مشـخصات و روابـط هر یک از 
قسـمت های شـبکه با سـایر تجهیزات شـبکه در 
MIB  ذخیره شده و در صورت لزوم مورد استفاده 

قرار می گیرد.
 مدیریـت Inventory ؛ ایـن مدیریـت 

مهم ترین قسـمت در مدیریت شـبکه محسوب می گردد. با استفاده از این 
مدیریت کلیه تجهیزات موجود در شـبکه فهرسـت می شوند و در صورت 
نیاز مورد اسـتفاده قرار می گیرند. اهمیت وجود این قسـمت زمانی بیش 
 Provisioning از پیش مشخص می گردد که بخواهیم با استفاده از روش
نیازهـای شـبکه را مشـخص کنیـم. ایـن بخـش مدیریتی از نظـر هزینه 
گران ترین بخش محسـوب می شـود. این مدیریت به صورت خودکار پس 
از نصب و راه اندازی، تجهیزات جدید را در فهرسـت تجهیزات خود اضافه 

کرده و اطالعات مخصوص به آن را در شبکه مشخص می کند. 

g   NOC امکانات موردنیاز
این طراحی معموالً به گونه ای صورت می پذیرد که با میزان مجتمع سـازی 
روال کار داخلـی و خارجـی سـازمان هماهنگـی داشـته باشـد. راحتـی 
و شـکل ظاهـری مناسـب، ازجملـه عوامل مهـم در طراحی مرکـز عملیات 
شـبکه می باشـد. دقـت و توجـه در طـول فـاز طراحـی می توانـد از هـدر 
 رفتـن منابـع و همچنیـن عملیـات غیرضـروری درآینده جلوگیـری کند. 
 اتـاق فرمـان معمـوالً نقطـه مرکزی NOC   اسـت که به عنـوان یک محیط

عملیاتی برای استفاده از پرسنل مورد استفاده قرار 
می گیرد.  در این  مکان الزم است کلیه تجهیزات نصب و 
راه اندازی شوند زیرا کلیه فرمان ها از این مکان ارسال 
می گـردد.در این اتاق معموالً یک صفحه نمایشـگر 
بسـیار بزرگ دیواری نصب می شـود که می توان از 
 طریـق آن کلیـه تجهیـزات شـبکه را نظـارت کرد.

SOC چیست؟ 
Security Operations Center یـا مرکـز 
عملیـات امنیـت  در اصـل بـه زیرسـاختی گفتـه 
می شـود که یک تیـم امنیت اطالعـات به صورت 
کامل نظارت و تحلیل وضعیت امنیتی شبکه سازمان را به صورت مداوم بر 
عهده دارد. این تیم حمالت و رخدادهای امنیت سایبری را به صورت کامل 
تحلیل می کند و سپس با استفاده از راهکارها و روش های فناوری اطالعات 
و فرآیندهـای  امنیتـی و پیشـگیرانه اقدام به برطـرف کردن این حمالت 
سـایبری می نماید. اطالعات SOC یک سـازمان، از درون آن جمع آوری 
می شـود و ایـن اطالعـات با تعـدادی از اطالعـات منابع خارجـی مرتبط 
 می شـوند تا دیدی کلی نسـبت به تهدیدات و آسـیب های به دست بیاید.

مرکـز عملیـات امنیتـی به طورکلـی وظایـف طراحـی، اجرا و نظـارت بر 
سرویس های امنیتی موردنیاز مشتری را بر عهده دارد. درواقع SOC یک 
واحد متمرکز متشـکل از خبرگان امنیت اطالعات اسـت که با تشـخیص 
تهدیدات سـایبری و مدیریت تجهیزات امنیتی و آسـیب پذیری ها، آماده 
مواجهه با حمالت سـایبری هسـتند و با پاسـخگویی 24 سـاعته در 7 روز 
 هفتـه پاسـخ ها و راهکارهای مناسـبی برای این حمـالت در چنته دارند. 
تیـم SOC بیشـتر مسـئول بخش هـای عملیاتی و امنیـت اطالعات یک 
سازمان است و تمرکز خاصی بر طراحی معماری امنیتی، اجرای اقدامات 

حفاظتی و یا توسعه راهبردهای امنیتی ندارد.

دقت و توجه در طول فاز طراحی 
NOC  می تواند از هدر رفتن منابع 
غیرضروری  عملیات  همچنین  و 

در آینده جلوگیری کند
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نگاهتخصصی             

g  SOC مشتریان
عالوه بر موسسـات و شرکت های مختلف، بانک ها 
یکـی از مشـتریان اصلـی SOC هسـتند. آن ها به 
دلیل ارتقایامنیت نظام پرداخت، امنیت اطالعات 
شـرکت های وابسـته بـه بانـک و ...  بـه ایـن حوزه 

عالقمند شده اند.  

g  SOC مدل های پیاده سازی
سه مدل استراتژی برای پیاده سازی SOC وجود 

دارد:  
  Managed Security Service Providers 1. برون سپاری کامل به

MSSP به اختصار
MSSP 2. برون سپاری بخشی از عملیات به

3. پیاده سازی کامل در درون سازمان
انتخـاب هریـک از ایـن مدل ها به سـازمان هدف بسـتگی دارد. از آنجا که 
نظارت بر خدمات ارائه شـده مطابق با Tier Level توافق شـده از اهمیت 
زیـادی برخوردار اسـت روش اول به دلیل انجـام همه فعالیت ها در خارج 
از مجموعه و نبود هیچ گونه نظارت و هماهنگی معقول به نظر نمی رسـد. 
روش سـوم هم به علت داشـتن هزینه باالی مالی و ریسک های این بخش 
توجیحـی نـدارد. امـا اجـرای MSSP نسـبت به بقیه روش هـا  و با در نظر 

گرفتن همه جوانب اجرا و احتیاط معقول تر به نظر می رسد.   

g  زیرساخت های مرکز عملیات امنیت
متخصصان مرکز عملیات امنیت زمانی می توانند فعالیت داده ها را تحلیل 
کننـد کـه فناوری های مورد نیاز برای جمع آوری داده ها، فرآیند بررسـی 
و انتقـال داده هـا از راه دور و دیگـر روش هـای موجود، در دسـترس آن ها 

باشد تا به این وسیله بتوانند تحلیل های خودشان 
را انجـام دهنـد و در صـورت بروز هرگونه آسـیبی 
بتوانند از داده های حسـاس سـازمان ها محافظت 
کننـد. راهکارهای شناسـایی نقص هـای امنیتی، 
فایروال هـا، IPS  و IDS و تحقیـق و تفحـص یـک 
سیسـتم مدیریـت داده و رخدادهـای امنیتـی از 
جمله نیازهای متخصصین مرکز عملیات است. 

g SOC باNOC  تفاوت
 اکثـر شـرکت ها اسـتراتژی امنیت سـایبری »نظـارت و پاسـخ« را اتخاذ 
کـرده انـد. ایـن اسـتراتژی بـه طـور کلـی در یک مرکـز عملیـات امنیت 
)SOC( یا یک مرکز عملیات شـبکه )NOC( انجام می شـود. در بیشـتر 
 سـازمان ها، SOC  و NOC عملکردهـای یکدیگـر را تکمیـل می کننـد.

اگرچه نقش SOC و NOC شباهت زیادی به هم دارد، اما اساساً متفاوت 
هسـتند. SOC   و NOC مسـئولیت شناسـایی، تحقیـق، اولویـت بندی، 
تشدید و حل مسائل را بر عهده دارند، اما انواع موضوعات و تأثیرات آن ها 
به طور قابل توجهی در این دو متفاوت است. در حالی که NOC در حفظ 
عملکرد و در دسترس بودن زیرساخت های آنالین سازمان متمرکز است، 
SOC  )مرکـز عملیـات امنیتی( بر حفـظ یکپارچگی و ایمنی دارایی های 

آنالین تمرکز دارد.
 این شامل محافظت از مواردی مانند داده های حساس متعلق به سازمان 
و همچنین هر گونه اطالعات مشـتریان و سـایر ذی نفعان اسـت که باید از 
آن هـا در برابـر نفـوذ و حملـه هکرها و مجرمان سـایبری محافظت نماید. 
هر دوی این واحدها برای هر سازمان از اهمیت باالیی برخوردار هستند، 
عـالوه بـر اینها ترکیـب SOC  و NOC باعث هم افزایی بیشـتر و عملکرد 

باالتر هر کدام از این 2بخش  می شود.

باعث   NOC و   SOC ترکیب 
هم افزایی بیشتر و عملکرد باالتر 

هر کدام از این 2بخش  می شود
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»هانـی ول« اخیـراً اعالم کرده موفـق به سـاخت قدرتمندترین کامپیوتر 
کوانتومی با حجم کوانتوم 64 شـده که دوبرابر از جایگزین بعدی خود در 
این صنعت، قوی تر است. این ادعای » هانی ول« به معنای آن است که این 
شـرکت می تواند با اسـتفاده از کامپیوتر کوانتومی خود، در رفع مشکالتی 
که حل آن ها به وسـیله کامپیوترهای سـنتی امکان پذیر نیست، به صنایع 

کمک کند. 
»تونـی اوتلـی« مدیرعامـل بخـش کوانتومـی » هانـی ول« علـت قـدرت 
باالی کامپیوتر را اینگونه شـرح داده اسـت: »علت قدرت باالی کامپیوتر 
کوانتومی ما، داشـتن باکیفیت ترین کیوبیت ها با کمترین نرخ خطاسـت. 
این کامیپوتر ترکیبی از اسـتفاده از کیوبیت های یکسـان و کاماًل متصل و 

همچنین کنترل دقیق است.«
زمانی که این شرکت برای اولین بار خبر از آغاز ساخت کامپیوتر کوانتومی 
خود داد، اعالم کرد که تولید آن به وسـیله باکیفیت ترین کیوبیت ها جزو 
اولویت های اصلی آن ها محسـوب می شـود. » هانی ول« برای دستیابی به 
هـدف خـود روی حذف خطاهای موجود در سیسـتم های مجهز به تعداد 
کمی کیوبیت تمرکز کرد و سـپس تعداد کیوبیت ها را افزایش داد. از آنجا 
کـه عملیات هـای کوانتومی » هانـی ول« خطاهای کمی دارنـد، با افزودن 
هـر کیوبیـت بـه کامپیوتر، حجـم کوانتوم آن افزایش پیـدا می کند. حجم 
کوانتوم معیار ایجادشده توسط IBM است که توانایی های یک کامپیوتر 

کوانتومی و نرخ خطاها را اندازه گیری می کند.
»هانـی ول« بـا »Azure Quantum« مایکروسـافت همـکاری دارد؛ 

بنابراین در آینده نزدیک سـازمان ها می توانند به صورت مسـتقیم توسـط 
رابـط ایـن شـرکت به کامپیوتـر کوانتومی دسـت یافته یـا از طریق پرتال 

مایکروسافت به آن دسترسی پیدا کنند. 
و  »کمبریـج«  کوانتومـی  رایانـش  کمپانـی  در  شـرکت  ایـن 

»Zapata Computing«  سرمایه گذاری کرده است.

برای آنکه از نزدیک با آثار هنرمندانی نظیر ونگوگ و فرآیند آماده سـازی 
آثارشان آشنا شویم، نمی توانیم در زمان سفر کنیم و به گذشته برویم، اما  

هوش مصنوعی شاید بتواند چاره ای برای حل این مشکل باشد.
محققـان آزمایشـگاه علـوم رایانـه و هوش مصنوعی MIT نوعی سیسـتم 
یادگیری ماشـینی به نام Timecraft سـاخته اند که می تواند اسـتنتاج 
کند یک نقاشـی چگونه کشـیده شـده و محتمل ترین حرکات قلم مو برای 

ایجاد آن اثر چه بوده و در ادامه آن حرکات را شبیه سازی کند.
الگوریتـم مـورد بحـث، در مرحلـه نخسـت بـا 200 ویدیـوی تایم لپس از 
نقاشی های آبرنگی و دیجیتالی آموزش دید و سپس، محققان نوعی شبکه 
عصبی پیچشـی سـاختند تا آثار هنری را براسـاس آنچه این الگوریتم یاد 
گرفته، بازسـازی کنند. این نوع شـبکه عصبی معموالً برای تحلیل تصاویر 

و گفتار مورد استفاده قرار می گیرد.
نتیجه کار البته بدون نقص نبود، اما در نوع خود اعجاب انگیز است. جالب 
آنکه Timecraft در 90 درصد موارد بهتر از تمامی تست های بنچمارک 
کنونـی عمـل کرد و زمانی که از آن برای بازآفرینی نقاشـی هایی اسـتفاده 
شـد کـه ویدیـوی تایم لپـس آن ها پیش تر تهیه شـده بود، تقریبـاً نیمی از 
شرکت کنندگان در تحقیق آنالین را فریب داد و آن ها نمی توانستند میان 

اثر اصلی و نسخه ساخته شده با هوش مصنوعی، تفاوتی ببینند.

تیم سـازنده این الگوریتم قصد دارد به زودی کد منبع آن را ارائه کند و در 
نتیجـه می توانیـد آن را آزمایـش کنید یا حتی کد مذکـور را بیش از پیش 
توسعه دهید. این الگوریتم جدای از آموزش درس های تاریخی و مجازی، 
می توانـد ابـزاری مفیـد برای نشـان دادن تکنیک های عمومی نقاشـی به 
تازه واردهـای ایـن عرصـه باشـد. البته تا زمانـی که »بـاب راس« بعدی از 
هـوش مصنوعی سـر برآورد، مسـیر درازی باقی مانده امـا این ایده چندان 

هم دست نیافتنی نیست!

 »هانی ول« قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان را ساخت
IBM  دو برابر سریع تر از 

بازآفرینی تکنیک نقاشی هنرمندان مشهور با کمک هوش مصنوعی

فناوری+
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به دلیل شیوع بیماری کرونا، نرم افزارهای ویدیو کنفرانس و جلسات از راه 
دور در ماه هـای اخیـر محبوبیتی دوچنـدان پیدا کرده اند. از طرفی به لطف 
خانه نشینی کارمندان ادارات و سازمان ها، کار از منزل نیز افزایش پیدا کرده 
اسـت؛ لپ تاپ های متصل به انواع و اقسـام لوازم جانبی حاال تصویر آشنای 
بسـیاری از خانه هاسـت. با توجه به همین شـرایط، کمپانی Dell با یک تیر 

دو نشـان زده و با ارائه یک آداپتور مولتی پورت که همزمان نقش اسـپیکر را 
هم ایفا می کند، کار را برای خانه نشین های عصر کرونا راحت تر کرده است.

در نگاه اول ممکن است تازه ترین اکسسوری Dell را با یک اسپیکر هوشمند 
اشـتباه بگیرید؛ البته چندان هم اشـتباه نمی کنید چراکه این گجت نقش 
یـک اسـپیکر را هم ایفـا خواهد کرد، منتها از نوع غیرهوشـمند. این گجت 
دارای دکمه هایـی در بخـش باالیـی بدنه اسـت که امـکان کنترل تماس از 
پلتفرم های ارتباطی یکپارچه نظیر زوم یا اسکایپ را فراهم می کند و به غیر 
از این مورد، دیگر قابلیت های این اسـپیکر وابسـته به کامپیوتری اسـت که 

به آن متصل شده است.
ایـن محصـول کـه Mobile Adapter Speakerphone یـا آداپتور 
اسـپیکر سـیار نام دارد، به تنهایی کار خاصی انجام نمی دهد و همانطور که 
در باال اشـاره کردیم؛ باید با اسـتفاده از یک کابل USB-C )که می توانید 
در مواردی که از دسـتگاه اسـتفاده نمی کنید، آن را به دور پایه اش بپیچید 
تا آداپتور شـکل مرتب تری داشـته باشـد( آن را به یک سیستم دسکتاپی یا 
 HDMI لپ تـاپ متصـل کنید. بخش آداپتور دسـتگاه پورت هایی شـامل
و USB�A را بـرای اتصـال لپ تـاپ بـه مانیتورهای اکسـترنال، کیبورد و یا 
 Dell .)ماوس فراهم می کند )البته اگر می توانید تمام روز پای میز بنشینید
اعالم کرده کاربران بدون نیاز به دانلود یا نصب درایور می توانند بالفاصله از 
اسپیکرفون آن استفاده کنند اما مسئله اینجاست که پشتیبانی این دستگاه 
از پلتفرم هـای ارتباطـی یکپارچـه، چنـدان هم کامل نیسـت و صرفاً زوم و 
اسـکایپ سـازمانی تمامی پیش نیازهای الزم را دارند و برنامه های دیگری 
نظیر گوگل میت، مایکروسـافت تیمز یا اسـلک پشـتیبانی نمی شوند. این 

محصول با قیمت 199.99 دالر به بازار عرضه شده است.

نسـخه جدیـد و به روزرسانی شـده گوگل مـپ، 
بـه کاربران امکان اسـتفاده همزمـان از یوتیوب 

موزیک را نیز می دهد.
گـوگل بـه عنوان شـرکت مادر و توسـعه دهنده 
اپلیکیشـن نقشـه ناوبری گوگل مـپ، به تازگی 
اعالم کرده نسـخه جدید و به روزرسانی شده آن 
بـه کاربران اجازه می دهد به طور همزمان بدون 
خارج شـدن از گوگل مپ، از اپلیکیشن یوتیوب 
موزیک نیز استفاده کنند. در اکتبر 2018 گوگل 
امکان دسترسـی همزمان کاربران گوگل مپ به 
اسـپاتیفای، گوگل  پلی موزیک و اپل موزیک را 
فراهم کرد تا آن ها بتوانند پخش آنالین موسیقی 
را بدون خارج شـدن از ناوبری گوگل مپ کنترل 
کننـد. حـاال بـه نظـر می رسـد بعـد از گذشـت 
حدود دو سـال، این شـرکت امکان پشتیبانی از 
سرویس یوتیوب موزیک را نیز در نسخه اندروید 

گوگل مپ اضافه کرده است.
به منظـور  اندرویـدی  گوشـی های  کاربـران 

فعال سـازی این قابلیت، باید به فروشگاه آنالین 
و اینترنتـی گـوگل پلی اسـتور مراجعـه کرده و 
گوگل مـپ خـود را به روزرسـانی کنند. سـپس 
بـه بخـش تنظیمـات گوگل مپ رفتـه و بر روی 
 Default و سـپس Navigation عبـارت
 YouTube و  زده  ضربـه   Media app

Music را انتخاب کنید. در این صورت کاربران 
به هنگام اسـتفاده از گوگل مپ گزینه شـناور با 
لوگوی یوتیوب موزیک را مشاهده خواهند کرد 
کـه با انتخاب آن در پایین صفحه به کنترل های 
مربـوط بـه پخش آنالین موسـیقی در یوتیوب، 

دسترسی خواهند داشت.

Dell از یک  هاب USB�C برای پلتفرم های زوم و اسکایپ رونمایی کرد

قابلیت جدیدی به نسخه جدید گوگل مپ اضافه شد
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مجمع جهانی اقتصاد فهرست پیشگامان تکنولوژی 2020 را منتشر کرد؛ 
یک فهرسـت از شـرکت هایی که با تکنولوژی های پیشرفته خود، در جهت 
حل مسائل جهانی گام برداشته و خبرساز شدند. در فهرست امسال اسامی 
شـرکت های مختلفـی دیده می شـود کـه در حوزه های متفـاوت؛ از هوش 
مصنوعی گرفته تا محیط زیست فعالیت دارند و به لطف نوآوری های خود 
تـالش می کننـد زمیـن را از بحران تغییرات اقلیمی نجات داده یا بیماری را 

از دامن بشر امروز پاک کنند.
»سـوزان نسـبیت« رئیس کمیته نوآوران جهانی مجمع جهانی اقتصاد در 
ایـن باره گفته اسـت: »پیشـگامان تکنولـوژی 2020  تـالش می کنند که 
ضمن بهبود جوامع، صنایع خود را نیز در مسـیر پیشـرفت قرار دهند. اینها 
شرکت هایی هستند که متفاوت می اندیشند و تالش دارند که تحول آفرین 
باشند. بی صبرانه منتظر هستیم تا ایفای نقش آن ها در شکل دادن به آینده 

و صنایع حوزه فعالیت شان را شاهد باشیم.«
از مجمـوع صـد شـرکت منتخب امسـال، بالغ بـر یک چهارم آن ها توسـط 
زنان هدایت می شـود که بیشـتر از دوبرابر میانگین جهانی صنعت اسـت. 
ایـن شـرکت ها همچنین در مناطق جغرافیایـی متفاوتی فعالیت دارند که 
خارج از کانون های تکنولوژی همیشگی )نظیر سیلیکون ولی( است. برای 
مثال در برزیل شـرکتی به نام CargoX فعالیت دارد که برای بهینه سـازی 
لجسـتیک و در نهایت آسان سازی هرچه بیشتر زندگی رانندگان کامیون، 

تـالش می کنـد تا تمامی امور آن ها را به صورت دیجیتالی درآورد. شـرکت 
هنـدی ZestMoney نیـز با اسـتفاده از فناوری خود سـعی دارد صنعت 
خدمات مالی را متحول کند و به آن هایی که از طریق مسیرهای همیشگی 
امکان دریافت اعتبار و کارت اعتباری ندارند، سرویس های مشابه ارائه کند.

هرکـدام از پیشـگامان تکنولوژی 2020 تـالش می کند که اثری مثبت در 
کشـور خود بر جای بگذارند. برای مثال اسـتارت آپی به نام Twiga در کنیا 
با استفاده از دیتای B2B سعی دارد هزینه غذا را در این کشور پایین آورده 
و بهره وری زنجیره های تأمین غذا را باال ببرد. دیگر شرکت های منتخب در 
این فهرسـت در کشـورهایی نظیر آرژانتین، اتریش، برزیل، چین، شـیلی، 
کانـادا، دانمـارک، فنالند، فرانسـه، آلمان، هنگ کنگ، هنـد، کره جنوبی، 

سنگاپور، سوئیس، تایوان، اسپانیا و آمریکا فعالیت دارند.
پیشگامان تکنولوژی 2020 امسال عالوه بر اینکه از میان مناطق جغرافیایی 
وسـیع تری انتخاب شـده بودند، طیف گسـترده تری از صنایع را نیز شـامل 
می شـدند که از شـهرهای هوشـمند گرفته تا سـالمت، مالی و لجسـتیک 
را در بر می گرفت. برای مثال در میان برگزیدگان امسـال نام یک شـرکت 
آمریکایی به نام Metawave به چشـم می خورد که با اسـتفاده از هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشـینی، سنسـور مورد استفاده در خودروها را بهبود 
داده و امکانی را برای خودروسـازان فراهم کرده تا ماشـین های هوشمندتر 

و ایمن تری بسازند.

تا پایان سال 2020 باید نرم افزار Flash را حذف کنید..
شـرکتAdobe  فقط تا پایان سـال 2020 از نرم افزار Flash پشتیبانی 
خواهد کرد. این شـرکت اواخر سـال جاری میالدی از شـما می خواهد تا 
بی درنگ این نرم افزار را از روی سیسـتم های خود حذف کنید، همچنین 
پیشـنهادهای دانلـود را متوقـف خواهد کرد و هشـدار داده کـه از ابتدای 
سـال 2021 از اجـرای هرگونـه محتـوای Flash  روی پخش کننده های 

ویدیویی جلوگیری خواهد کرد. 
کاماًل مشـخص اسـت که این شرکت در تصمیم خود قاطع است. نرم افزار 
Flash بدون پشـتیبانی شـرکتAdobe بسیار آسیب پذیر خواهد بود. 
شرکت اپل کاری کرده تا آیفون ها و آیپدها برای رسیدن به محتوای درون 

وب به  HTML5 به جای نرم  افزار Flashنیاز داشته باشند و این موضوع 
محدودیت هایی را ایجاد کرده است. 

اکنـون شـرکتAdobe  نیـز معتقـد اسـت کـه نرم افـزار Flash یـک 
مسئولیت و بار اضافی است.

 Flash از نرم افزار Adobe پایان پشتیبانی

فهرست پیشگامان تکنولوژی 2020 منتشر شد
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براسـاس تازه ترین گزارش های منتشرشـده از سوی کارشناسان امنیتی، 
نیوزلند از نخسـتین کشـورهای آسـیب پذیر از لحاظ امنیت سـایبری در 

جهان به شمار می رود.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه امنیتی NordVPN به تازگی 
با بررسـی و تحلیل 50 کشـور مختلف در جهان و زیرسـاخت های امنیتی 
آن ها، دریافته اند که نیوزلند از نخسـتین کشـورهای آسـیب پذیر از لحاظ 
حمـالت سـایبری و بدافـزاری در جهان اسـت. بر اسـاس ایـن گزارش که 
در وب سـایت futurefive نیز آمده؛ از جمله کشـورهایی که بیشـترین 
جذابیت را برای مجرمان سایبری داشته اند، می توان به نیوزلند، انگلستان، 
سـنگاپور، دانمـارک، ایرلند، ایـاالت متحده آمریکا، نـروژ، امارات متحده 

عربی، سوئد و ایسلند اشاره کرد.
این کارشناسان با شاخص )Cyber Risk Index )CRI وضعیت امنیت 
سـایبری را براسـاس تعداد افراد ساکن یعنی جمعیت و وسعت کشورهای 

مختلف، سنجیده و تعیین می کنند.
همچنیـن طبـق این گزارش؛ میزان حمالت سـایبری در اروپای شـمالی 
رتبه نخسـت رده بندی خطرناک ترین و آسـیب پذیرترین مناطق مختلف 
جهان را به خود اختصاص داده که بعد از آن، منطقه آمریکای شـمالی در 
رتبه دوم ایسـتاده اسـت. »دنیل مارکوسون« یکی از کارشناسان حفاظت 
از حریـم خصوصـی دیجیتـال فعـال در ایـن موسسـه تحقیقاتـی، در این 
خصوص خاطرنشان کرده است: »کمتر پیش می آید که هکرها و مجرمان 
سـایبری به دنبال یافتن قربانی و افراد باشـند، بلکه آن ها معموالً به دنبال 

کشف فرصت های بهتر هستند که معموالً این اتفاق در اماکن عمومی رخ 
می دهد. کاربران باید توجه داشـته باشـند هرچه مدت زمان بیشتری را در 
فضـای مجـازی و اینترنـت صرف کنند، طبیعتاً از سـرویس های اینترنتی 
بیشـتری نیز اسـتفاده می کنند و با پرداخت های آنالین بیشتری سروکار 
دارند که همین مسـئله موجب می شـود احتمال و ریسـک نفوذ هکرها و 

مجرمان سایبری نیز بیشتر شود.«

دو مقـام ارشـد اتحادیـه اروپـا از گوگل، توییتر و فیسـبوک خواسـتار ارائه 
گزارشات ماهانه در مورد مبارزه آن ها با پخش اخبار جعلی شدند و به نقش 

روسیه و چین در دروغ پراکنی اشاره کردند.
»جوزپ بورل« مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا و »ورا جورووا« 
کمیسـیونر امور شـفافیت و ارزش های کمیسیون اروپا، به نگرانی های این 
اتحادیـه در مـورد پخـش اخبـار جعلـی در مورد کوویـد 19 و نقش برخی 
کشـورها در اثرگذاری منفی بر اروپا اشـاره کردند. »جورووا« گفت: پخش 
اخبار جعلی به دموکراسـی و سـالمت مردم آسـیب می زند، همچنین در 
اقتصاد نیز اثر منفی گذاشته و اقدامات بهداشتی را تضعیف می کند. پخش 
اخبار جعلی در مورد واکسن ویروس کرونا سبب شده تا تمایل مردم آلمان 

به واکسن زدن در بازه دوماهه 20 درصد کاهش پیدا کند.«
کمیسـیون اروپا گفت پلتفرم های اجتماعی باید هر ماه در مورد مبارزه با 
دروغ پراکنی و اقدامات خود برای ترویج مطالب موثق گزارش منتشر کرده 

و پخش اخبار و تبلیغات جعلی در مورد ویروس کرونا را محدود کنند.
»جورووا« گفت که اپلیکیشن چینی TikTok به منشور اخالقی کمیسیون 
اروپا خواهد پیوسـت تا با پخش اخبار جعلی در این پلتفرم مبارزه کند. از 
دیگر شرکت های عضو منشور اخالقی می توان به گوگل، فیسبوک، توییتر 

و موزیال اشاره کرد.
»جوزپ بورل« مبارزه با اخبار جعلی را نبرد در میدانی توصیف کرد که در 

آن جنگجویان به جای شمشیر، از کیبورد استفاده می کنند.
کمیسـیون اروپا افـزود: »برخی بازیگران خارجی و کشـورها، به خصوص 
روسـیه و چیـن در کمپین هـای پخش اخبـار جعلی در اروپا، کشـورهای 

همسایه و دنیا فعالیت کرده اند.«
اتحادیـه اروپـا قصـد دارد بـا تقویـت اسـتراتژی ارتباطی و دیپلماسـی، با 
دروغ پراکنـی مبـارزه کـرده و پشـتیبانی از رسـانه های مسـتقل و آزاد، 

اعتبارسنج ها و محققان را افزایش دهد.

بیشترین حمالت سایبری در کدام کشورها رخ می دهد؟

درخواست اروپا از شرکت های فناوری برای ارائه گزارش ماهانه از مبارزه با دروغ پراکنی
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واتس اپ سـرانجام قابلیت پرداخت و جابجایی پول را به پلت فرم خود افزود. 
واتـس اپ که بزرگ ترین و محبوب ترین اپلیکیشـن پیام رسـان در جهان به 
شـمار می رود، پس از ماهها تالش، تسـت و بررسی، سرانجام قابلیت و امکان 
پرداخت پول را در پلتفرم خود ارائه و فعال کرد تا کاربران بتوانند از این پس 
سـپس تحت نظر فیس بوک به عنوان شـرکت مادر واتس اپ و با اسـتفاده از 
قابلیت فیس بوک پی )Facebook Pay( برای کاربران این اپلیکیشن پول 
واریز و منتقل کنند.  فیس بوک سال گذشته سرویس پرداخت درون شبکه ای 

فیسبوک پی  )Facebook Pay(  را معرفی و و ارائه کرده بود.
در پست وبالگ رسمی واتس اپ، به رایگان بودن این سرویس نیز اشاره شده 

که بدان معناست که کاربران عادی هیچ کارمزدی برای نقل و انتقاالت مالی 
در این پلتفرم نخواهند پرداخت. الزم به ذکر است کسب وکارها برای دریافت 
پول باید هزینه پردازش تراکنش را به فیس بوک پرداخت کنند. این قابلیت 
هم اکنون تنها برای کاربران برزیل فعال  شده و در صورت استقبال و موفقیت، 

در سایر کشورهای جهان نیز ارائه خواهد شد.
براسـاس گزارشـی که در وب سـایت تک کرانچ آمده؛ کاربران واتس اپ برای 
استفاده از این قابلیت پرداخت باید حساب کاربری خود را به کارت اعتباری 
خود متصل کنند و بخش امنیتی شامل رمز شش رقمی یا ورود با اثر انگشت 

را در این اپلیکیشن پیام رسان فعال کنند.

شـیوع ویـروس کرونا تا امـروز باعث لغو مراسـم ها و کنفرانس های زیادی 
شـده و جدیدترین قربانی آن، نمایشگاه کامپیوتکس 2020 است. اگرچه 
در گذشته خبر تعویق برگزاری نمایشگاه کامپیوتکس 2020 منتشر شده 
بود، اما حاال برگزارکنندگان اعالم کرده اند که این نمایشگاه امسال برگزار 
نمی شود و باید منتظر برگزاری آن در خردادماه 1400 باشیم. این رویداد 
بزرگ در کنار سـایر نمایشـگاه ها مانند کنگره جهانی موبایل 2020 قرار 

می گیرد که به علت شیوع کرونا برگزار نشد.
در بیانیه مطبوعاتی منتشرشده، به تعداد پایین مبتالیان و قربانیان کرونا 
در تایوان اشـاره شـده اسـت. اگرچه این کشـور فاصله کمی تا چین، منشأ 
ویـروس کوویـد-19 دارد امـا تا به امروز تنها 443 نفر به این بیماری مبتال 
شـده اند و شـمار قربانیان آن به 7 نفر رسیده است. یکی از دالیل اصلی این 
موضوع، محدودیت های شـدید سـفر به این کشور اسـت، بنابراین دعوت 
از 43 هزار نفر برای شـرکت در یک مراسـم در فضای سرپوشـیده می تواند 

شمار مبتالیان در این کشور را افزایش چشمگیری دهد.
این مراسم از 12 تا 16 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد و برنامه آنالین 
نیز برای افراد درنظر گرفته می شـود. در حالی که نمایشـگاه کامپیوتکس 
امسال برگزار نمی شود، در ماه های آینده شاهد برگزاری نمایشگاه IFA  در 
برلین به صورت فیزیکی خواهیم بود و نمایشـگاه CES 2021 نیز چنین 

رویه ای در پیش می گیرد.
تاکنـون نمایشـگاه و کنفرانس هـای زیادی در سراسـر جهـان قربانی کرونا 
شده اند که از میان آن ها می توان به نمایشگاه  SXSW، کنفرانس بین المللی 
فیسبوک و نمایشگاه بین المللی خودروی نیویورک اشاره کرد. انتظار می رود 
با عرضه واکسـن کرونا در اواخر سـال جاری میالدی یا اوایل سـال آینده، از 

نیمه دوم سال 2021 شاهد برگزاری نمایشگاه ها به صورت عادی باشیم. 

 کامپیوتکس 2020 برگزار نمی شود
کرونا عامل لغو بزرگ ترین رویداد تجاری IT در آسیا

با واتس اپ پول پرداخت کنید
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کمپانی مایکروسـافت تصمیم گرفته قید بازار خرده فروشـی را زده و تمام 
فروشگاه های فیزیکی و حضوری اش در سراسر ایاالت متحده و البته سایر 

نقاط جهان را برای همیشه تعطیل کند.
طبق اعالم رسـمی این کمپانی، تمام »مایکروسـافت اسـتورها« در آینده 
نزدیک تعطیل می شـوند، به جز چهار لوکیشـن به خصوص در شـهرهای 
نیویـورک، لنـدن، سـیدنی و ردمونـد کـه آن هـا هم بـه »مراکـز تجربه« 
)Experience Center( تبدیل خواهند شـد و از این پس محصولی 

نمی فروشند.
یکی از منابع آگاه اشاره دارد که مایکروسافت قصد داشته این برنامه را در 
سـال آینده میالدی عملی کند، اما شـیوع ویروس کرونا اجرایی شـدن آن 
را جلو انداخته اسـت. کنسـول ایکس باکس سری ایکس اواخر سال جاری 
میـالدی راهـی بازار خواهد شـد، بنابراین منطقی اسـت کـه این کمپانی 

می خواسته سال بعد فروشگاه هایش را تعطیل کند.
در سوی دیگر عرضه Surface Neo با نمایشگر دوگانه تاشو به تعویق 
افتـاده، هرچنـد Surface Duo احتمـاالً در تاریخ مقرر قبلی اش روانه 
بازار خواهد شد. در هر صورت هر کدام از کاربرانی که به یکی از محصوالت 
جدید مایکروسـافت از جمله ایکس باکس سـری ایکس نیاز داشته باشند، 

می بایست از روش های دیگر برای خرید آن ها استفاده کنند.

گفتنـی اسـت ایـن تصمیـم در حالـی گرفتـه شـده که بـه تازگـی یکی از 
فروشگاه های حضوری مایکروسافت بعد از شیوع ویروس کرونا به صورت 
محـدود دوبـاره بـاز شـده، اما سـایر آن ها پیـرو ادامه پاندمـی کووید-19 
بسـته باقـی مانده انـد. به خصوص بـا در نظر گرفتن ایـن موضوع که اغلب 
فروشـگاه های مایکروسـافت در مراکز خرید واقع هسـتند و این دسـت از 

مراکز همچنان تعطیل و قرنطینه باقی مانده اند.
مایکروسافت در رابطه با بیکار شدن نیروهایش هم گفته از ماه آوریل و در 
جریان دوران قرنطینه، بسـیاری از فروشـندگانش در خرده فروشـی ها به 
دورکاری روی آورده اند و همچنان مشغول هستند. عالوه بر این پرداخت 
هزینه هـا و درآمـد آن هـا در جریـان پاندمی نیـز ادامه پیدا کـرده، و بعد از 
تعطیلـی تمـام فروشـگاه ها نیز »ارتباط مسـتقیم آن ها با سـازمان برقرار 
خواهـد بـود و مایکروسـافت نیـز پشـتیبانی از تیم بزرگش را در راسـتای 

رسیدن به اهداف و ماموریت های بزرگ کمپانی ادامه خواهد داد«.
فروشـگاه های مایکروسـافت برای اولین بار در سال 2009 میالدی افتتاح 
شـدند؛ هـر کدام از آن ها محلی برای نمایـش، معرفی و فروش محصوالت 
خانـواده سـرفیس و ایکـس باکـس، به عالوه چند محصول دیگر به شـمار 
می آمدنـد. عـالوه بـر این در این فروشـگاه ها غالبـاً رویدادهایی هم برگزار 

می شد و به مشتریان خدمات پس از فروش و تعمیرات نیز ارائه می شد.

تعطیلی فروشگاه های فیزیکی مایکروسافت برای همیشه

کارشناسـان مختلـف تحلیـل کرده اند کـه بایکوت تبلیغات شـرکت های 
مختلـف در فیـس بـوک، احتماال 76 میلیون دالر به این شـبکه اجتماعی 

خسارت وارد کند.
مدتی است که بسیاری از شرکت ها برای اعتراض نسبت به قوانین ضعیف 
نفرت پراکنی در شـبکه احتماعی فیس بوک، تبلیغات خود در فیس بوک 
را بایکوت کرده اند. برای مثال کوکاکوال، هوندا، شـکالت هرشـی و آنلیور 

همگی اعالم کرده اند تبلیغات خود در فیس بوک را متوقف می کنند. 
کارشناسان تحلیل می کنند که با توجه به گستره وسیع بایکوت شرکت ها، 
فیس بوک در سال جاری با میلیون ها دالر )تقریبا76 میلیون دالر( خسارت 

روبه رو می شود. این در حالی است که اگر فیس بوک، تبلیغات بزرگ ترین 
مشتری خود یعنی شرکت »پروکتر و گمبل« را از دست بدهد، این میزان 

خسارت به 255 میلیون دالر خواهد رسید. 
همچنین کارشناسان تخمین می زنند که این موضوع، حدود 56 میلیارد 

دالر از ارزش شبکه اجتماعی فیس بوک را کاهش می دهد. 
این روند باعث شـده تا فیس بوک اعالم کند گروه وسـیع تری از محتوای 
نفرت پراکنانه را در پلتفرم خود ممنوع می کند. مارک زاکربرگ نیز اعالم 
کرده اسـت که فیس بوک قوانین سـخت گیرانه تری را اجرا خواهد کرد و 

برچسب هایی به پست های خبرسازی خواهد زد.

ضرر بزرگ فیس بوك در نتیجه بایکوت تبلیغات
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افزایش 9 درصدی صادرات PC در نیمه دوم سال 2020 

موج بیکاری گسترده در استارتاپ های حوزه تک دنیا از ابتدای شیوع کووید 19

براسـاس گفتـه تحلیلگـران صنعت، اسـتارتاپ های حـوزه تکنولوژی در 
سراسـر دنیا برای کاهش فشـارهای اقتصادی ناشـی از پاندمی کووید 19 
تاکنون هزاران نفر از نیروهای خود را اخراج کرده اند و به این ترتیب یکی 

از مسیرهای اصلی نوآوری در بازار فناوری اطالعات را مسدود کردند.
تا پایان هفته گذشته، تقریبا 70 هزار نفر از کارکنان استارتاپ های حوزه 
تک در سطح جهان مشاغل خود را به خاطر شیوع کووید 19 از دست دادند 
)از ابتـدای مـاه مارس(. این اسـتارتاپ ها نیـز در حوزه های مختلفی چون 

حمل و نقل، مالی و گردشگری فعالیت می کنند.
طبق گزارش ها اسـتارتاپ های فعال در منطقه سانفرانسیسـکو از جمله 
سیلیکون تاکنون 25000 نفر را اخراج کرده اند و اخراج ها هم در شرکت 
های کوچک و هم شرکت های بزرگی نظیر اوبر و Airbnb صورت گرفته 

است.

در ماه می گذشته شرکت اوبر اعالم کرد که بالغ بر 6500 نفر از نیروهایش 
)حدودا یک چهارم آنها( را اخراج می کند. ماه گذشـته شـرکت رقیب آن 
یعنـی لیفـت از اخـراج 17 درصد نیروهای خـود و کاهش حقوق آنها برای 

جبران خسارت های ناشی از کرونا ویروس خبر داد.
اسـتارتاپ هایی که هوش مصنوعی یا دیگر ابزارهای نوظهور دیجیتالی را 
توسعه می دهند نیز در گروه تکنولوژی جای میگیرند و طبق گزارشات طی 
چهار ماه گذشته با اخراج گسترده نیروهای کاری در آنها روبرو بوده اند. 

در واقع اسـتارتاپ با هدف جبران کاهش سـرمایه گذاری روی پروژه های 
خود اقدام به اخراج نیروهای کاری شان کرده اند.

سـرمایه گذاری بخش خصوصی روی اسـتارتاپ ها در سـطح جهانی طی 
چهار ماهه نخسـت امسـال با افتی 22 درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه 

در سال قبل به رقم 67 میلیارد دالر تنزل پیدا کرد.

فناوری+

همزمان با شیوع کرونا و افزایش دورکاری بسیاری از شرکت ها بازار خرید 
کامپیوترهای شخصی در نیمه دوم سال 2020 رونق گرفت. 

برپایه این گزارش همزمان با شیوع ویروس کرونا  صادرات کامپیوترهای 
شـخصی در سـه ماهه دوم سال جاری میالدی، 9 درصد 
بیشـتر از مـدت زمـان مشـابه در سـال قبـل بـوده و در 
مجمـوع در ایـن مدت 72.9 میلیـون PC در دنیا توزیع 

شده است.
این در حالی اسـت؛ در سـه ماهه اول سال 2020 شیوع 
ویـروس کرونـا تأثیر ویران کننده ای بـر زنجیره تأمین 
گذاشـت و عرضه کامپیوترها را با مشـکل و محدودیت 
مواجـه کرد. تحلیلگران شـرکت گارتنر سـه ماهه اول 
سـال 2020 را بدتریـن فصـل تاریخ از لحـاظ صادرات 
کامپیوترهای شخصی از سال 2013 توصیف کرده اند.
شرکت های تحقیقاتی رشد جزئی بازار کامپیوترهای 
شـخصی در سـه ماهه دوم 2020 را گزارش کرده اند. 

گارتنـر از افزایـش 2.8 درصـدی صـادرات در بازه یاد شـده و 
موسسه IDC از رشد 11.2 درصدی خبر داده اند.

HP بیشـترین رشـد را در سـه ماهه دوم سـال 2020 تجربه کرد و عنوان 

بزرگترین صادرکننده کامپیوتر شـخصی را از لنوو پس گرفت. بر اسـاس 
داده هـای  ، کمپانـی HP در بـازه یاد شـده 18 میلیـون PC صادر کرده که 
17.5 درصد از مدت زمان مشـابه در سـال قبل بیشـتر بوده و سـهم 24.8 

درصدی از بازار را عاید این شرکت کرده است.
  لنوو   با صادرات 17.4 میلیون PC که افزایش 7 درصدی را 
نسبت به بازه مشابه در سال قبل نشان می دهد، توانست 

23.9 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد.
صـادرات کامپیوترهـای شـخصی Dell بـا 3.4 درصـد 
افزایـش بـه 12 میلیون واحد رسـید. اپـل 5.35 میلیون 
کامپیوتر شخصی صادر کرد که 13.1 درصد در مقایسه با 
بازه مشابه در سال قبل بیشتر بوده است. ایسر نیز با صادر 
کردن 4.99 میلیون کامپیوتر شخصی رشد 21درصدی 

را تجربه کرد.
در مجمـوع در سـه ماهـه دوم سـال جـاری میـالدی 
72.9میلیـون واحـد PC صادر شـده که نسـبت به سـال 
قبل )66.9 میلیون واحد( افزایش داشـته اسـت. بیشـترین تقاضا از جانب 
آمریکای شـمالی و منطقه خاورمیانه -  اروپا - آفریقا بوده که صادرات در 

آن ها به ترتیب 11 و 25 درصد بیشتر شده است.
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