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نویسنده: زهرا شیرازی
با شیوع کووید۱۹ در سراسر جهان، دورکاری به یکی از هنجارهای زندگی 
روزمـره تبدیل شـده اسـت، البته بـرای اجرای این رویه کشـورها نیازمند 

زیربنای مناسب از جمله اینترنت سریع و پلتفرم های آنالین هستند.
به نظر می رسـد شـیوع ویروس کرونا در قرن بیست و یکم نقطه عطفی 
به حسـاب می آید، جهان به دو قسـمت قبل و بعد از کرونا تقسـیم شـده 
اسـت. این بیماری که به سـرعت از فردی به افراد دیگر منتقل می شود، 
تمام معادالت بخش های مختلف زندگی انسـان را تغییر داده و غیر قابل 
پیش بینی بودن این ویروس تمام وجوه زندگی انسان از جمله وجوه کاری 

آن را زیر و رو کرده است.
در این میان واضح ترین و البته پیچیده ترین بخش تغییر یافته زندگی انسان 
عصر بیست و یکم، فراگیر شدن دورکاری است. در حالی که پزشکان سعی 
دارند شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان را کنترل کنند، فاصله گذاری 

اجتماعی و دورکاری کم کم به یک هنجار تبدیل می شود.

g  تقویت سرویس های دیجیتال و پلتفرم های تجارت
آنالین از ملزومات دورکاری

البتـه دورکاری پدیـده تـازه ای نیسـت. در سـال های گذشـته دورکاری 
یـک ویژگـی لوکـس بود که فقـط عده ای خـاص از آن بهـره می بردند. اما 
با شـیوع ویروس کرونـا ایـن ویژگـی به یکـی از بایدهای اقتصـاد جهانی 
تبدیل شده تا عالوه بر حفظ جان انسان و قوانین فاصله گذاری اجتماعی، 

فعالیت های تجاری را تداوم بخشد.

هرچنـد بخشـی از فعالیت های اقتصاد در سـطح جهانـی از راه دور قابلیت 
اجرایی دارد، اما باید توجه داشت انجام بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
در وضعیت دورکاری به چند عامل مهم بستگی دارد؛ از جمله سرویس های 
دیجیتال چندگانه )پلتفرم ها و اپلیکیشن های ارتباط از راه دور مانند زوم و 
اسـکایپ(، پلتفرم هـای تجـارت آنالیـن )جهـت فراهم کـردن تجهیزات 
الزم بـرای کارمنـدان دورکار در تمـام مواقع( و رسـانه های دیجیتال )به 
خصوص بـرای افـرادی که می توانند کاهش درآمدهای تبلیغاتی را قبول 

کنند(.
این ابزارها به افراد کمک می کنند تصمیمات تجاری مناسبی بگیرند. در 
کنار این موارد کشورها نیازمند گزینه های پرداخت دیجیتالی هستند که 
قابلیت پردازش تراکنش های انبوه در وضعیت فعلی را داشته باشند. تمام 
این موارد به زیربنای اینترنت و قابلیت آن برای سازگاری با رشد قابل توجه 

ترافیک دیجیتال بستگی دارد.

g زیربنای قدرتمند اروپای شمالی برای دورکاری
در همین راستا دانشکده فلچر در دانشگاه تافت طی یک پروژه تحقیقاتی 
زیربنای دیجیتال ۴۲ کشـوری را بررسـی کرد که در اقتصاد جهانی نقش 
مهمـی دارند و همزمان با شیوع همه گیری سیاسـت های فاصله گذاری 
پژوهـش  ایـن  حقیقـت در  کرده انـد. در  اجـرا  اجتماعـی را 
»آمادگی فاصله گذاری« اقتصاد کشورها با استفاده از سه شاخص بررسی 

شده است که عبارتند از:
 قـدرت پلتفرم هـای کلیدی: این مورد مربـوط به فناوری های موردنیاز 

دورکاری؛ هنجار جدید ملت ها 

رویداد
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دورکاری، تجارت دیجیتال و زیربنای دیجیتالی کشور است.
 انعطاف پذیری و بهینه سـازی گزینه های پرداخت دیجیتال: تا انجام 

تراکنش های مالی تسهیل شود.
 انعطاف پذیری زیربنای اینترنت: این قابلیت پردازش اطالعات هنگام 

افزایش ترافیک اینترنتی را ارتقا می دهد.
مقایسـه این شـاخص ها، تصویری سـاده و واضح ایجاد می کند که الگوها و 

طرح های دورکاری در کشورهای مختلف را بهتر نشان می دهد.
کشـورهای فنالند، سـوئد، دانمارک، سـوییس، اسـترالیا، بلژیک، آمریکا، 
انگلیـس، سـنگاپور، هلند، نیوزلند، کانادا، اسـتونی، کـره جنوبی، چین و 

آلمان زیربنای قدرتمندی برای دورکاری دارند.
ایـن در حالـی اسـت که ایرلند، فرانسـه، ژاپن، اتریش، اسـپانیا، جمهوری 

چک، آفریقای جنوبی، مالزی، ترکیه و لهستان زیربنای متوسطی دارند.
شیلی، هند، فیلیپین، اندونزی، تایلند، روسیه، مکزیک، آرژانتین، برزیل، 

کلمبیا، بلغارستان، پرتغال و یونان نیز زیربنای ضعیفی دارند.
به عبارت دیگر طبق اطالعات این تصویر، کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته 
زیربنـای دیجیتـال قدرتمنـد و آماده ای دارند که برای دورکاری مناسـب 
است اما کشورهای در حال رشد در این زمینه با چالش هایی روبرو هستند.

g  سوئد تضادی میان پلتفرم های دیجیتال قدرتمند
و اینترنت ضعیف

در میان کشـورهای شـمال اروپا، سـوئد از لحاظ پلتفرم ها و توسـعه پول 
دیجیتال بهترین وضعیت را برای اجرای دورکاری دارد. اما پاشـنه آشـیل 
سـوئد، زیربنـای اینترنـت آن اسـت کـه انعطـاف پذیـری زیادی نـدارد و 

نمی تواند افزایش ترافیک را از حد معینی بیشتر تحمل کند.
از سـوی دیگـر این کشـور برای فاصلـه گذاری اجتماعـی اقدامات چندان 

سخت گیرانه وضع نکرده است.

g نمونه ای ایده آل از زیربنای مناسب دورکاری
از سـوی دیگر برخی کشـورهای آسیایی نیز با شـیوع ویروس کرونا ثابت 
کرده انـد رویکـردی نوآورانـه دارند و مجبور شـده اند تغییراتی بنیادین در 
وضعیت دیجیتال خود ایجاد کنند. از آنجا که این کشورها از لحاظ مسافتی 
فاصلـه کمتـری تـا مرکز شـیوع این بیماری دارنـد، هرکـدام روش های 
مختلفـی بـرای اسـتفاده از فناوری هـای دیجیتال در پیـش گرفته اند. به 

عنوان مثال کره جنوبی نمونه مناسبی در این زمینه است.
این کشـور یکی از بهترین سـرویس های اینترنت جهان را دارد. شیوه های 
پرداخـت دیجیتـال نیـز در کره جنوبی تثبیت شـده هسـتند. در کنار این 
موارد، این کشـور از  پلتفرم های دیجیتال قدرتمندی برخوردار اسـت. این 
کشور یک اپلیکیشن مکان یابی نوین ساخته تا اجرای قوانین فاصله گذاری 

اجتماعی را تضمین و همزمان افراد را از مناطق آلوده دور کند.

بـا ایـن وجود تحقیـق »خبرگزاری نیکی آشـین ریویو« ژاپـن درباره کره 
جنوبـی نشـان داده فقـط ۴۰ درصـد شـرکت ها بـه دورکاری کارمنـدان 
خـود تمایـل دارنـد.  از ماه ژوئن تاکنون بیشـتر کارمندان به سـرکار خود 
بازگشـته اند،  بـا ایـن وجود در صورت لـزوم به کارمندان اجـازه دورکاری 

داده می شود.

g دورکاری هنجار جدید شرکت های تجاری در ژاپن
نشـریه اسـتریت تایمـز نیـز در گزارشـی بـه چالش کشـورها آسـیایی در 
حـوزه دورکاری پرداختـه اسـت. به نوشـته این نشـریه؛ هرچند بسـیاری 
از شـرکت های مسـتقر در آسـیا از مـاه ژوئـن کارمنـدان خـود را بـه دفاتر 
فراخوانده اند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، دورکاری به یکی از وجوه 

کاری در آسیا تبدیل شده است.
بسـیای از شـرکت ها سـاعات کاری انعطـاف پذیـر برای کارمنـدان خود 
طراحـی کرده انـد تـا حداقل نیمـی از آنها بتوانند از خانه بـه فعالیت خود 
ادامـه دهنـد و بقیـه به دفاتـر برگردند. به این ترتیب از شـلوغی محل کار 

نیز کاسته می شود.
طبق تحقیق خبرگزاری »نیکی اشین ریویو« ۸۸ درصد شرکت های بزرگ 
ژاپنی با دورکاری سازگار شده اند. در این کشور حتی با وجود آنکه قرنطینه 
از مـاه ژوئن لغو شـده اما شـرکت های تولید کننـده تجهیزات الکترونیکی 
مانند فوجیتسو، هیتاچی، شرکت های ساختمانی گروپ لیکسیل و حتی 
شـهرداری توکیـو دورکاری را بـه عنوان یک هنجار جدیـد اجرا می کنند. 
این در حالی است که فقط ۴۶ درصد شرکت های کوچک و متوسط ژاپنی 

روند دورکاری را برای کارمندان خود اجرا می کنند.
در هنـد ۸۵ درصـد کارمندان بخـش فناوری اطالعـات از خانه به فعالیت 
مشـغول هستند. شرکت سرویس های مشـاوره تاتا )بزرگترین کارفرمای 
حوزه فناوری اطالعات درهند( اشـاره کرده حدود سـه چهارم از ۵۰۰ هزار 

نیروی انسانی این شرکت تا سال ۲۰۲۵ به دورکاری ادامه می دهند.

g چالش های دورکاری در آسیا
با وجود نمونه های قدرتمندی که از دور کاری در آسـیا گفته شـد اما این 

روند در بخش هایی از آسیا با چالش روبرو است.
به عنوان مثال زیربنای دیجیتال در کشـورهایی مانند اندونزی و فیلیپین 
از تغییر یکباره به دورکاری پشـتیبانی نمی کند. دالیل مختلفی برای این 
چالش وجود دارد مانند بدی سیگنال تلفن و موبایل و اینترنت ضعیف در 

مناطق مختلف.
 البته باید در نظر داشـت فرهنگ کاری میان مردم آسـیا به ارتباط رودررو
 وابسـته اسـت، بنابراین ادامه فعالیت به شـیوه عادی، نیز چندان عجیب
 نیست. در هرحال بسیاری از کارشناسان معتقدند دورکاری یا کار از خانه
.روشی موثر است که به شرکت ها کمک می کند با همه گیری مقابله کنند

رویداد
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نویسنده:   حمید اسفندیاری
مقـررات جدیدی که توسـط اتحادیـه ی اروپا وضع شـده ، پلتفرم های توزیع 
اپلیکیشن نظیر اپ استور و گوگل پلی را به شفافیت بیشتر در برخی زمینه ها 

موظف می کند.
اتحادیـه ی اروپـا از وضـع مقرراتـی جدیـد خبـر داد کـه به واسـطه ی آن ها، 
حقوق جدیدی برای توسـعه دهندگان و ناشـران اپلیکیشـن تعریف می شود. 
پلتفرم های توزیع اپلیکیشـن نظیر اپ اسـتور اپل و پلی اسـتور گوگل موظف 
هسـتند از مقـررات جدیـدی کـه اتحادیـه ی اروپـا وضع کرده اسـت پیروی 
کنند. در بین مقررات وضع شده، به بحث حذف بازی ها هم اشاره شده است. 
بررسـی ها نشـان می دهد اپ اسـتور و گوگل پلی به طور معمول بدون ارائه ی 

توضیح منطقی، برخی بازی ها را از روی پلتفرم خود برمی دارند.
بر اسـاس اطالعیه ای رسـمی، پلتفرم های توزیع اپلیکیشـن از این پس باید 
به شکلی منصفانه تر روند حذف بازی ها را انجام دهند. تا پیش از وضع مقررات 
جدید، اپل و گوگل می توانستند در هر زمان که بخواهند بدون ارائه ی دلیلی 
واضح، اپلیکیشـن ها و بازی ها را از روی اپ اسـتور و پلی اسـتور حذف کنند. با 
اسـتناد به مقررات جدید، شـرکت های گوگل و اپل باید حداقل ۳۰ روز مانده 
به حذف اپلیکیشـن، بیانیه ای منتشـر کنند و در آن توضیحاتی برای تصمیم 

خود ارائه دهند.
بنابراین توسـعه دهندگان اپلیکیشـن فرصت کافی برای ثبت شکایت را پیدا 
خواهند کرد و همچنین خواهند توانست در صورت نیاز، تغییراتی اعمال کنند 
و جلوی حذف شدن اپلیکیشن  خود را بگیرند. اتحادیه ی اروپا، اپل و گوگل را 
به  طراحی و پیاده سازی مکانیسمی جدید برای ثبت شکایت توسعه دهندگان 
مجـاب می کنـد. اپل در جریان برگـزاری کنفرانـس WWDC اعالم کرد به 
توسـعه دهندگانش امکان می دهد دسـتورالعمل های وضع شـده توسط این 
شرکت را به چالش بکشند. در نظر داشته باشید که قوانین جدید نه تنها اپل، 

بلکه گوگل و بسیاری دیگر از پلتفرم های توزیع اپلیکیشن را متأثر می کند.
پلتفرم هـای توزیـع به طـور معمـول بـا دالیلـی غیرشـفاف بازی هـا را حذف 
می کننـد. برای مثال در سـال ۲۰۱۹ بـازی My Child Lebensborn از 
روی گوگل پلی حذف شد. اگر این اتفاق در پاییز ۲۰۲۰ و تحت قوانین جدید 
 My اتحادیـه ی اروپـا رخ می داد، گوگل مجبور می شـد ۳۰ روز قبل از حذف
Child Lebensborn بیانیه ای در اختیار سـازنده قرار دهد و دلیل واضح 
Sarepta Stu�  ایـن اتفـاق را بیان کند. بدین ترتیب سـازنده ی بازی یعنی

dio می توانست شکایت خود را مطرح و با این تصمیم مخالفت کند یا حتی 

به اعمال برخی تغییرات در بازی مشغول شود. 
اتحادیـه ی اروپـا همچنیـن از پلتفرم هـای توزیـع می خواهـد در زمینـه ی 
رتبه بندی اپلیکیشـن ها و بازی ها،  شفاف سـازی کنند. بر اسـاس این بخش 
از قوانیـن جدیـد، فروشـگاه های آنالین اپلیکیشـن محور باید شـاخص های 
رتبه بندی را به شـکلی شـفاف تر اعالم کنند. فروشگاه های آنالین اپلیکیشن 
همچنین موظف هسـتند در قبال رفتار متفاوت خود با برخی اپلیکیشـن ها 
شفاف سـازی کنند. این یعنی اگر یک پلتفرم توزیع به خصوص، رفتار بهتری 
با توسـعه دهندگان و ناشـران بزرگ تر دارد، باید حتماً این موضوع را به واضح 

اعالم کند و توضیحات ارائه دهد.
اتحادیه ی اروپا همچنین فروشـگاه های اپلیکیشن را مجاب می کند جزئیات 
بیشتری درمورد حق خود برای دسترسی به داده ها در اختیار  کاربر قرار دهد. 
به عبارتـی دیگـر، مقررات جدید، پلتفرم ها را مجبور خواهند کرد در زمینه ی 
دسترسـی بـه داده ها شـفاف تر از قبل عمـل کنند. به هنگام پیاده سـازی این 
قانون جدید، پلتفرم ها موظف هستند تمامی داده های شخصی و غیرشخصی 
را که از کاربر جمع آوری می کنند، فهرسـت کنند. اتحادیه ی اروپا همچنین 
می گوید فروشـگاه ها باید درباره ی داده هایی که امکان دسترسـی به آ ن ها را 
فراهم می کنند و حتی داده هایی امکان دسترسی به آن ها را فراهم نمی کنند، 

شفاف سازی انجام دهند.
در بنـد آخـر بیانیـه ی جدیـد اتحادیه ی اروپا آمده اسـت کـه مطابق  مقررات 
جدیـد، آن دسـته از شـرایط و ضوابط اسـتفاده از پلتفرم هـای توزیع که هیچ 
راهـی بـرای مذاکـره درمورد آن هـا وجود ندارد، باید به صورت سـاده و با زبان 
قابل فهم بیان شـوند. به عالوه هرگونه تغییر در شـرایط و ضوابط اسـتفاده از 
پلتفرم هـا بایـد حداقـل ۱۵ روز قبـل از اجرا شـدن، به اطالع کاربران برسـد. 
با مراجعه به وب سـایت رسـمی اتحادیـه ی اروپا می توانید جزئیاتی بیشـتر 

درمورد مقررات جدید کسب کنید. 

 اتحادیه اروپا مقررات جدیدی
برای اپ استور و گوگل پلی وضع کرد

رویداد
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نویسنده: زهرا شیرازی
سیسـتم نام دامنه کالدفلر یکی از مشـهورترین سرویس های DNS جهان 
محسـوب می شـود که اختالل چند دقیقه ای در آن، مشـکالتی را در سطح 

بین المللی به همراه داشت.
روز جمعه، بسیاری از وب سایت ها و سرویس های بزرگ اینترنتی برای چند 
دقیقه با مشکل و اختالل جدی روبه رو شدند و دلیل آن نیز مشکلی بود که 
در سـرویس Cloudflare 1.1.1.1 DNS رخ داد. گزارش ها می گویند 
اختالل به مدت ۲۵ دقیقه طول کشید و سپس اتصال ها به وضعیت عادی 
برگشـتند. برخی هم ادعا می کنند که احتماالً Google DNS هم دچار 

مشکل شده باشد.
متیو پرینس، مدیرعامل کالدفلر در همان دقایق اولیه پس از برقراری اتصال 
اعالم کرد که مشکل از روتری معیوب در آتالنتا ایجاد شده است. او در توییتر 
نوشت: »ما مشکلی داشتیم که بخشی از شبکه ی کالدفر را با اختالل روبه رو 
کرد. ظاهراً روتری در آتالنتا دچار اختالل شد که مسیریابی اتصال شبکه را 
با مشـکل روبه رو کرد. همین روتر باعث شـد تا ترافیک به سمت PoPهای 
متصل به زیرساخت ما با مشکل روبه رو شود«. کالدفلر همچنین بیانیه ای 
ایمیلی ارسال کرد که در آن، روی عدم حمله به سیستم  ها تأکید شده بود.

کالدفلر در بیانیه ای که برای شفاف سازی پیرامون اختالل در شبکه ی خود 
منتشر کرده بود، نوشت:

»امـروز بعدازظهـر شـاهد اختـالل و قطعی در بخش هایی از شـبکه ی خود 
بودیـم. ایـن اختـالل به خاطر حمله یا نفوذ سـایبری رخ نداده اسـت. ظاهراً 
روتری در زیرساخت جهانی ما مسیریابی اشتباه انجام داده و منجر به خارج 
شدن بخشی از شبکه از دسترس شده است. مشکل ریشه ای را کشف کردیم 
و اکنون سیستم  ها در حالت پایدار و تحت نظارت کامل قرار دارند. به زودی 
اطالعات بیشـتری پیرامون مشـکل منتشـر می کنیم. هم اکنون یک گروه 
اختصاصی مشغول نگارش اطالعات به روزرسانی پیرامون اختالل هستند.«

 Discord, از سرویس هایی که از اختالل کالدفلر ضربه خوردند می توان به
Feedly, Politico, Shopify و League of Legends اشـاره کـرد 
کـه گسـتره ی اختـالل را به خوبی نشـان می دهـد. نه تنها وب سـایت های 
متعـددی به خاطـر اختـالل پیش آمده با قطعی روبه رو شـدند، بلکه برخی 
از سـرویس های اعـالم وضعیـت قطعی اینترنت هـم چالش هایی را تجربه 

کردند.
DNS یا سیستم نام دامنه به بخشی داخلی از وب گفته می شود که نام های 

دامنـه را بـه آدرس IP اختصاصـی آن ها متصل می کند. اگر DNS کاربر یا 
یک وب سایت قطع شود، صرف نظر از سالم و وصل بودن یا نبودن سرورهای 
اختصاصـی وب سـایت، کاربـران امکان اتصال و مشـاهده ی آن را نخواهند 
داشـت. اپراتورهـای اینترنتـی عموماً DNS اختصاصی دارنـد، اما به خاطر 
کیفیـت پاییـن، راهکارهـای جایگزین توسـط گوگل از سـال ها پیش در 
اینترنت وجود داشـته اند. کالدفلر نیز سـرویس اختصاصی خود را از سـال 

۲۰۱۸ به کاربران و وب سایت ها ارائه می کند.
کالدفلر کمی پس از رفع مشکل، مجدداً در صفحه ی اطالع رسانی وضعیت 
و توییتر، اطالعاتی از مشـکل پیش آمده منتشـر کرد. در بخشـی از توییت 
نوشـته شد که شرکت »مشـکل را با Clouadflare Resolver بررسی 
می کند و همچنین شـبکه ی لبه را در بخش های مشـخصی تحت بازرسی 
دارد. مشـتریانی که از سـرویس های کالدفلر استفاده می کنند، احتماالً در 
برخـی مناطق دچار اختالل می شـوند؛ چون درخواسـت ها به درسـتی به 
مقصد نمی رسـد و پیام خطا نمایش داده می شـود«. در پیامی تکمیلی، باز 
هم روی اختالل در برخی مناطق تأکید شد و شرکت عنوان کرد که مسئله 

را تحت بررسی دارد.
برخی از وب سایت ها و سرویس های آنالین از سرویس DNS عمومی گوگل 
استفاده می  کنند. ظاهراً آن ها هم با مشکالت همزمانی روبه رو بوده اند. البته 
هنوز نمی توان این احتمال را تأیید یا رد کرد. گوگل نیز در داشبورد وضعیت 

شبکه ی خود هیچ اطالعات خاصی از قطعی یا اختالل نمایش نمی دهد.
درنهایت همان طور که گفته شد، باوجود حدس و گمان های بی شمار، هنوز 
شواهدی مبنی بر حمله های سایبری همچون DDoS به شبکه ی کالدفلر 
در دسـت نیسـت. اطالعات تکمیلی به مرور توسـط کالدفلر در دسـترس 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.

اختالل در Cloudflare DNS بخش 
عمده ای از اینترنت را دچار مشکل کرد

رویداد
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نویسنده: معصومه احمدیان 
این روزها »شـبکه« نقشـی مهم تر از گذشـته در اسـتراتژی سـازمانی ایفا 
می کند و »سـرعت« و »امنیت« تبدیل به دو مؤلفه حیاتی برای موفقیت 
شـده اسـت. داشتن یک اسـتراتژی امنیتی موثر برای کل شبکه، می تواند 

امنیت و کارآیی سازمان یا مجموعه های مختلف را تضمین کند.
با قدرتمندتر شدن تهدیدهای سایبری در دنیای امروز، شبکه ها هم مجزا و 
پیچیده تر شده اند. برای برنامه ریزی یک دفاع مؤثر، اطالعات و امنیت تمامی 
محیط ها باید با یکدیگر یکپارچه شوند تا امکان اشتراک گذاری داده و نظارت 
را فراهم آورند. شرکت های بزرگی که در حوزه های مرتبط با شبکه و امنیت 
داده فعالیت می کنند، امکان کنترل، یکپارچه سازی و مدیریت آسان امنیت 

بر کل سازمان را فراهم می آورند و شکاف های امنیتی را از بین می برند.
بـا ایـن مقدمه، نگاهی اجمالی خواهیم داشـت به فعالیت غول های دنیا در 

حوزه شبکه، زیرساخت و امنیت داده.

gg Cisco Systems
شـرکت فناوری Cisco Systems شرکت آمریکایی چندملیتی است 
که طراحی، تولید و فروش سـخت افزارهای شـبکه و تجهیزات مخابراتی و 
دیگر خدمات و محصوالت فناوری باال را برعهده دارد. البته زمینه فعالیت 

اصلی این شـرکت ، تولید تجهیزات شـبکه و همچنین ارتباطات اسـت اما 
ارتباطـات راه دور، تمامـی تجهیـزات ارتباطی، طراحی سـخت افزارهای 

شبکه و تولید و فروش آنها از دیگر فعالیت های این شرکت مطرح است.
واقعیـت ایـن اسـت کـه Cisco Systems توانسـته بهتـر از تمامـی 
شرکت های تجهیزات ارتباطی دنیا عمل کرده و سهم بسیار زیادی از بازار 
را به دست گیرد و یکه تاز بی رقیب بازار فروش تجهیزات شبکه دنیا باشد.

ایـن شـرکت به منظـور آموزش افـراد بـرای راهنمایی و نحوه اسـتفاده از 
محصوالت خود، طراحی و نگهداری شبکه های کامپیوتری، در ۱۵۰ کشور 
دنیـا مراکز آموزشـی متعددی تأسـیس کرده و مدارکـی را در زمینه های 
مختلـف شـبکه به متخصصـان ارائه می کند. مدارکـی از جمله متخصص 
شـبکه بندی )CCIE(، حرفـه ای شـبکه )CCNP(، حرفـه ای طراحـی 
 ،)CCSP( حرفه ای امنیت ،)CCIP( حرفـه ای شـبکه بندی ،)CCDP(
حرفـه ای تلفـن اینترنتـی )CCVP(، همکار طراحـی )CCDA(، همکار 
شبکه )CCNA(، آموزش دهنده سیستم های سیسکو )CCSI( و... که با 
گسـترش و تکمیل آموزش های این شـرکت و اضافه شدن مفاهیم پایه ای 
و اصولی شـبکه و تعریف و ارائه گواهینامه های ارزشـمند، امروز دوره های 
آموزشـی سیسـکو از معتبرترین و ارزشـمندترین آموزش های مهارتی و 

مدارک شغلی در حوزه شبکه محسوب می شود.

 غول های دنیا در شبکه
زیرساخت و امنیت داده

گزارش
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Cisco Systems محصـوالت خـود را در سـه رده ارائـه می کنـد؛ 
شـرکت های بزرگ و سـرویس دهنده، شرکت ها و کسب وکارهای کوچک 

و مصرف کنندگان خانگی.
از جمله محصوالت شرکت سیسکو می توان به سوئیچ ها، روترها، فایروال ها 
و تلفن هـای IP اشـاره کـرد کـه بـه اختصـار به معرفـی آنهـا می پردازیم. 

سوئیچ های سیسکو در سه مدل عمده ارائه می شود:
 سوئیچ های دسترسی که وظیفه بهینه سازی شبکه با توجه به نیاز های 

کسب وکار را برعهده دارد.
 سوئیچ های توزیع و هسته که با توجه به راهکار های مطمئن، اطمینان 

و کارآیی شبکه را فراهم می کند.
 سـوئیچ های مرکز داده که رشـد زیرساخت، منعطف بودن و ماندگاری 

سرویس را با طراحی و ساخت شبکه مرکز فراهم می کند.
انواع روترهای سیسـکو در موارد متعددی مورد اسـتفاده قرار می گیرد که 

عبارتند از:
 اسـتفاده در شـعب که وظیفه تجهیزات مناسـب شـعب بهینه   سـازی 
سـرویس ها و کار با نرم افزار های کاربردی اسـت از طریق زیر سـاخت های 

.WNA
 لبه شبکه که وظیفه امنیت و راندمان باال را برای شبکه ایفا می کند.

 تأمین کننده سـرویس که خدماتی نظیر آگاهی مشـتریان و رو کردن 
راهکارهای مقیاس پذیر و و ایجاد تمایز در شبکه است.

فایروال )Firewall( همانطور که از نام آن پیداست )دیوار آتش(، وظیفه 
محافظـت و تأمیـن امنیـت شـبکه در مقابل تهدیدات خارجـی را برعهده 

۱- سیسـتم عامل چندکاربره )چندین کاربر می توانند همزمان از سیسـتم اسـتفاده کنند؛ البته این سیسـتم عامل کاربران را از گزند یکدیگر محافظت می کند تا از آشـفتگی و نابسامانی در 

عملکرد پیشگیری کند( و چندکاره )بدین معنی که هر کاربر می تواند همزمان چند فرآیند را اجرا کند(.

دارد. این تجهیزات در واقع مجموعه ای از سـخت افزار و نرم افزار هسـتند و 
از ارتباط مستقیم کامپیوترهای داخل شبکه با خارج از شبکه، جلوگیری 
می کنند. شـرکت سیسـکو مجموعه ای از فایروال ها را به نام ASA  تولید 
و عرضـه می کنـد که دارای مدل های مختلفی اسـت کـه برای کاربردهای 
مختلف - با توجه به اندازه شبکه و سایر ویژگی های شبکه - مناسب است. 
IP phone هـای سیسـکو دارای کیفیـت صدای فوق العـاده و امکاناتی 
بسیار کاربردی برای برآوردن نیازهای تماس رایج در دفاتر کار سازمان ها 
)از جملـه برقراری تماس کنفرانسـی، ارسـال پیامـک، دایرکتوری تماس 

و...( است. 

ggJuniper Networks
شـرکت چندملیتی آمریکایی Juniper Networks در سـال ۱۹۹۶ 
در کالیفرنیا تأسـیس شـده و در حوزه تولید قطعات و تجهیزات مرتبط با 
شـبکه های رایانـه ای فعالیت می کند. این شـرکت در حـال حاضر در بازار 
روترها و سـوئیچ های مورد اسـتفاده ارائه دهندگان خدمات اینترنتی رتبه 
سوم جهان را در اختیار دارد و در بازار وسایل امنیتی دیتاسنتر و همینطور 

محصوالت فایروال، پس از سیسکو در رتبه دوم قرار دارد.
محصوالت اصلی Juniper Networks عبارتند از مسیریاب )روتر(، 
سـوئیچ شـبکه، دیـوار آتـش، نرم افزار مدیریت شـبکه، سیسـتم کشـف 
نفـوذ، محصـوالت امنیتی و سـخت افزارهای VPN. اکثـر محصوالت این 
 FreeBSD1 شـرکت از یک سیستم عامل همه منظوره سازگارپذیر به نام 

استفاده می کنند. 

گزارش
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محصـوالت ایـن شـرکت را از لحاظ کارآیـی می توان به چهار دسـته کلی 
روتینگ، سوئیچینگ، امنیت و نرم افزار تقسیم کرد. 

 Juniper Networks مشـخصات سیسـتم های یکپارچـه امنیتـی
عبارتند از:

فایـروال: تعریـف نواحـی امنیتی و کنترل دسترسـی بین آنهـا از طریق 
سیاست های امنیتی.

 روتـر: پشـتیبانی کامـل از انـواع پروتکل هـای روتینـگ دینامیـک 
)BGP, OSPF, RIP( و استاتیک در الیه ۳.

سوئیچ : کارکرد الیه ۲ برای اتصال نودهای شبکه و پشتیبانی از STP و 
Vlan به صورت شبکه های مجازی.

VPN: ایجـاد تونـل IPSec و انواع سـرویس های VPN برای برقراری 
ارتبـاط امن و غیرقابل شـنود از طریق شـبکه جهانـی اینترنت، بین دفاتر 

مختلف یک سازمان و دورکاری.
 محصـوالت ایـن شـرکت در زمینه روتینگ شـامل سـری T بـا روترهای 
 Edge( بـا روترهای مـرزی MX اصلـی و شاسـی های چندگانـه، سـری
Routers(، سـری M بـا روترهـای مرزی IP/MPLS ترکیبی، سـری 
PTX و سـری ACX اسـت. سـوئیچ های تولیدی این شرکت شامل سری 
EX و QFX با سـوییچ های اترنت سـازمانی، محصوالت WLAN شـامل 
کنترلر، access point و نرم افزار است. محصوالت امنیتی این شرکت 
شـامل انواع فایروال های سـری SRX، vSRX، cSRX است که مناسب 
بـرای دیتاسـنترها بـوده و عملکرد قابل توجهی دارند. فایروال های سـری 
vSRX برای فضاهای ابری خصوصی، عمومی و یا هیبریدی طراحی شده  

و دارای انعطاف پذیری باالیی هستند.
با توجه به لزوم شناسایی حمالت و جلوگیری از نفوذ به شبکه، این شرکت 
دستگاه های تک منظوره IDP را طراحی و عرضه کرده است که با توجه به 

اهمیتی که در امنیت شبکه دارند، مورد استقبال مدیران شبکه در سراسر 
جهان قرار می گیرد.

شـرکت Juniper Networks بـا ارائه محصـوالت و خدمات ویژه در 
زمینه بهینه سـازی و امنیت شـبکه، افزایش بهره وری و کاهش مشـکالت 
ناشـی از حفره ها و ضعف های امنیتی را موجب شـده اسـت. این شـرکت 
در حال حاضر با دارا بودن شـبکه گسـترده ای از نمایندگی ها در سراسـر 
دنیـا، محصـوالت و خدمـات خـود را به ده ها شـرکت همـکار و همینطور 

سرویس دهنده های معتبر اینترنتی عرضه می کند.

ggFortinet
Fortinet یک شـرکت چند ملیتی آمریکایی مسـتقر در کالیفرنیاسـت 
کـه در زمینـه نرم افـزار، لـوازم و خدماتی ازجمله فایروال هـا، ضدویروس، 
پیشـگیری از نفـوذ و امنیـت شـبکه فعالیـت دارد. Fortinet امـروزه 
چهارمیـن شـرکت امنیـت شـبکه در دنیا به شـمار مـی رود. ارائـه امنیت 
گسترده، یکپارچه و با کارآیی باال در زیرساخت فناوری اطالعات، دیدگاه 
اصلی این شرکت است. که امنیت شبکه و محتوا را با کیفیت باالیی فراهم 

می آورد.
محصـوالت Fortinet  به طور کلی براسـاس سـه ویژگـی کلیدی ایجاد 

می شود:
 گستردگی: محصوالت کل سطح حمله را پوشش می دهند به طوری 
کـه می تـوان امنیـت را به شـبکه، نقاط انتهایـی، دسترسـی و برنامه های 

کاربردی و ابر اعمال کرد.
 قدرتمنـدی: محصـوالت ایـن شـرکت از پردازنده هـای امنیتـی 
قدرتمندی برای کاهش بار بر زیرساخت و ارائه امنیت جامع بدون تأثیر بر 

بهره وری استفاده می کند.

گزارش
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 خـودکاری: محصـوالت Fortinet امـکان 

پاسخ سریع و همگام به تهدیدها را فراهم می کند. 
Fortinet محصـوالت امنیـت محتوا و شـبکه را 
در سطح باالیی فراهم می آورد. محصوالت امنیتی 
منحصربه فرد این شـرکت، پردازنده های امنیتی و 
یک سیستم عامل بصری را با یکدیگر ترکیب کرده 
و مقابله با تهدیدات، امنیت تضمین شده، بهره وری 
اسـتثنایی و قابلیت مشـاهده و کنترل بهتر را برای 

کاربران فراهم می کند.
این شـرکت به منظور ارائه مجموعه گسـترده ای از 

عملکردهای امنیتی و شبکه های نسل بعدی، پلتفرم فایروال های تجاری 
خـود را بـا نـام FortiGate در اندازه ها و فرم های متناسـب با هر محیط 
 end to end عرضه کرده اسـت که با فراهم آوردن زیرسـاخت امنیتی
ساده و پایدار قابل پیاده سازی بوده و ویژگی های منحصربفردی را پوشش 

می دهد. 

 gHewlett-Packard (HP)

شـرکت Hewlett-packard کـه بـا نـام اختصـاری HP شـناخته 
می شـود، یک شـرکت چندملیتی اسـت که در کالیفرنیا واقع شـده و در 
زمینه فناوری اطالعات فعالیت می کند. این شرکت در حال حاضر تقریباً 
در تمامـی کشـورهای دنیـا فعالیت می کند و به عنـوان یکی از قطب های 

بزرگ صنعت کامپیوتر در دنیا شناخته می شود.
محصـوالت اصلـی شـرکت HP شـامل چاپگـر، ِسـرور، لپ تاپ، گوشـی 

هوشمند تلفن  همراه، تبلت و نرم افزارهای مدیریت شبکه است.
مدیـران HP در سـال ۲۰۱۴ تصمیـم گرفتنـد فعالیت هـای این شـرکت 
 را جـدا کـرده و دو شـرکت مجـزا تشـکیل دهنـد. بر این اسـاس، شـرکت

)Hewlett Packard Enterprise )HPE بـرای ارائـه  خدمـات 
 HP جاری، زیرسـاخت، نرم افزار و خدمات سـمت سـرور تأسـیس شـد و

Inc به عنـوان شـرکت محصـوالت کاربری مانند 
کامپیوتـر و پرینتـر شـکل گرفت. پس از تقسـیم 
HP بـه دو بخـش HPE و HP INC ، شـرکت 
HPE محصـوالت و سـرویس هایی بـا کیفیـت و 
ارزش باال به همراه مشاوره و پشتیبانی سرویس را 
در یک بسـته، و با توجه به فناوری روز و متناسـب 
بـا رونـد رو به جلوی بـازار ارائه می کنـد. HPE بر 
روی سرور، استوریج، شبکه های سیمی و بی سیم، 
سیسـتم های همگرا، نرم افزار، سـرویس ها و کلود 

تمرکز دارد.
به طور کلی می توان گفت محصوالت HP در چند گروه عمده دسته بندی 
می شـوند کـه عبارتنـد از دسـتگاه ذخیـره سـازی )Storage(، سـرور 
)سـرورهای این شـرکت در سـه رده ایسـتاده  و رک مونت و تیغه ای تولید 
می شـوند(، HPE Switch )امـکان تبادل مسـتمر و امـن داده ها را بین 
دسـتگاه های موجود در شـبکه فراهم می سـازد(، Rack )محفظه ای که 
سرور یا متعلقات شبکه در آن قرار می گیرد و سالمت و کارآیی آن را در برابر 
صدمات خارجی تضمین می کند(، Desktop )کامپیوتر برای مصرف در 
 HP Pavilion 23 و HP ENVY 23 بازارهای کاربران خانگی در دو مدل
تولیـد می شـود(، Server Accesories )متعلقـات سـرور  ازجملـه 
CPU، ممـوری،  هارد دیسـک، کارت ریـد و کارت شـبکه( و سـرورهای 
WorkStation )مورد اسـتفاده در شـرکت هایی که نیاز به محاسبات 

گرافیکی با کیفیت عالی و دقیق دارند(.
برخی از محصوالت HP در صنعت سرور و مراکز داده، عبارتند از:

 سرورهای Moonshot : این خانواده، اولین سرورهای با مصرف 

انـرژی پاییـن و مجهز بـه پردازنده های کم مصرف موبایلی هسـتند که در 
مقایسـه با سـرورهای سـنتی ۸۹ درصـد در مصرف انـرژی، ۸۰ درصد در 

اشغال فضا و ۷۷ درصد در هزینه، بهتر عمل می کنند.
 سـرویس Instant ink برای پرینترها: سـفارش جوهر را به  

و  انــدازه هــا  در   FortiGate
محیط  هر  با  متناسب  فرم های 
عرضه شده که با فراهم آوردن 
 end to end زیرساخت امنیتی
پیاده سازی  قابل  پایدار  و  ساده 
بوده و ویژگی های منحصربفردی 

را پوشش می دهد

گزارش
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صورت اتوماتیک و توسط خود پرینتر به شرکت اعالم می کند.
 راهکار پشـتیبان گیر هوشمند Data Protector : فرآیند 
پشـتیبان گیری از اطالعـات را به صـورت کامـاًل اتوماتیـک بـا تمرکـز بـر 

بهینه سازی مصرف حافظه انجام می دهد.

 g  (Electronic Medicines
Compendium) EMC

شـرکت EMC که یکی از شـرکت های بزرگ چندملیتی در آمریکاسـت، 
در زمینـه  امنیـت اطالعـات، تجزیـه و تحلیـل اطالعات، مجازی  سـازی، 
محاسـبات ابـری و... فعالیـت می کنـد و بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن 

شـرکت های تولیدکننـده ذخیره سـاز در جهـان 
شناخته می شود.

این شرکت محصوالت خود را در سه دسته عمده 
تولید و عرضه می کند که عبارتند از:

 امنیت اطالعات
 مجازی سازی
 رایانش ابری

اصلـی تریـن دسـتگاه های ذخیـره سـازی ایـن 
 VSPEX و VNX، VMAX شـرکت، سری های

است.
این شـرکت ارائه دهنده سیسـتم های پیشـرفته 

ذخیره سـازی اطالعات، تجهیزات ذخیره سازی سری VNX و VNXe را 
تولید می کند که با ترکیب سخت افزار قدرتمند و نرم افزار مدیریتی مفید 

و کاربردی، نیازهای حوزه ذخیره سازی سازمان ها را رفع می کند.
 دستگاه های سری VNX امکان ارائه سرویس ذخیره سازی به صورت 
فایل و در سـطح دیسـک را فراهم می کند. )طراحی شـده برای استفاده در 

سازمان های متوسط و بزرگ(
 دستگاه های سری VNXeنیز دارای قابلیت ارائه سرویس ذخیره سازی 
 SSD در سطح دیسک و فایل بوده و دارای امکانات مهمی همچون حافظه
و فنـاوری جلوگیـری از ذخیره داده های تکراری هسـتند. )طراحی شـده 

برای استفاده در سازمان های متوسط و کوچک(

g F5 Networks

چندملیتـی  شـرکت  یـک    F5 Networks
آمریکایی اسـت که در واشـنگتن مسـتقر اسـت و 
عمدتاً در زمینه فناوری شبکه سازی تحویل برنامه 

کاربردی )ADN( فعالیت می کند. 
این شـرکت محصوالت گوناگونی را در بازار کنترلر 
تحویـل برنامه کاربردی عرضه می کند که برخی از 

مهم ترین آنها عبارتند از:
 BIG-IP  : خانواده محصوالت BIG-IP  از 

معماری زمینه ای مشـترک توأم با سیسـتم عامل 

سرورهای  اولین   Moonshot
مجهز  و  پایین  انرژی  مصرف  با 
کم مصرف  پردازنده های  به 
موبایلی هستند که در مقایسه 
درصد   8۹ سنتی  سرورهای  با 
انرژی، 80 درصد در  در مصرف 
اشغال فضا و ۷۷ درصد در هزینه، 

بهتر عمل می کنند

گزارش
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مدیریـت ترافیـکTMOS  بهـره می بـرد و هـوش 
یکپارچه، انعطاف پذیری و قابلیت برنامه ریزی آسـان  
را ممکـن می کنـد. ایـن محصـول کـه جامع تریـن 
مجموعـه ابزارهای تحویل برنامـه کاربردی در حوزه 
صنعت اسـت، دارای بسترهای قدرتمند، ماژول های 

پیشرفته و سیستم مدیریت مرکزی است.
 :GMT(Global Traffic Manager) مدیریت ترافیک جهانی 
راه حلـی بـرای متوازن کردن بار جهانی  اسـت و دسترسـی بـه برنامه های 
کاربردی را از طریق ایمن  سـازی و تسـریع روند تشـخیص نام دامنه بهبود 

می بخشد.
  :LTM (Local Traffic Manager) مدیریـت ترافیک محلی 
مدیریت هوشـمند ترافیک را برای گسـترش و بکارگیری سـریع تر برنامه 
کاربردی، بهینه سـازی، متوازن سـاختن بار و انتقال داده ها به شـبکه های 

جانبی ممکن می سازد.
 AFM(Advanced Firewall مدیریت فایـروال پیشـرفته 
Manager): ایـن محصـول در واقع فایروال شـبکه  ای پربازده اسـت که 
برای حفاظت از محیط داده در برابر تهدیدات ورودی طراحی شده است.

 APM(Access Policy دسترسـی  سیاسـت  مدیریـت   

(Manager: ایـن محصـول کنتـرل و نظـارت بـر افـراد فعـال در شـبکه و 
برنامه های کاربردی مورد استفاده را ممکن می کند.

 ASM(Application  مدیریـت امنیـت برنامـه کاربـردی 

Security Manager): امنیت برنامه های 
کاربـردی  مهـم  را با سـطح پیشـرفت حفاظت 
دربرابـر تهدیـد و رؤیت پذیـری محـل و برنامه 

کاربردی، تأمین می کند.
برنامه هـا   تسـریع کننده  مدیریـت   

 AAM(Application Acceleration
Manager): این محصول تحویل برنامه کاربردی را تسـریع کرده و تقاضای 

پهنای باند را برای داده های تصویری کنترل می کند.
 خدمات دروازه وب امن: این سـرویس امکان نظارت و کنترل کامل 

بـر ترافیـک داخلـی و خارجی را فراهم کرده و دسترسـی به کارمندان را از 
طریق وب امکان پذیر می کند.

 Web Safe: ایـن محصـول بـه منظـور اطمینان مشـتریان و تأمین 

امنیـت کارمنـدان در برابـر تهدیـدات گوناگـون و برای حفاظـت در برابر 
بدافزارها و کالهبرداری وب مورد استفاده قرار می گیرد.

 SDC(Signaling Delivery  کنترلـر تحویـل سـیگنال 

Controller): ایـن محصول بسـتری برای مسـیریابی دیامتر، متوازن  
کردن بار و کارکرد شبکه مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را ارائه می کند.

 خدمـات اطالعاتIP: این محصول خطرات موجـود را کاهش داده و 

کارآیـی مرکـز داده را افزایـش می دهـد. ایـن کار از طریـق مسـدود کـردن 
فعالیت های مخرب در ابتدای نقطه اثر و برطرف سازی نیاز به پردازش ترافیک 

مشکوک انجام می شود.

برای مسیریابی،  بستری   SDC 
متوازن کردن بار و کارکرد شبکه 
مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را 

ارائه می کند

گزارش
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نویسنده: لیال محمدپور
همزمان با شـیوع بیماری  COVID�19  و اسـتفاده بیشـتر مردم جهان از 
فضای مجازی و بستر وب، اپلیکیشن های موبایل طی سه ماهه سوم ۲۰۲۰، 

مبلغی معادل ۲۹٫۳ میلیارد دالر از سوی کاربران دریافت کرده اند.
مؤسسـه تحقیقاتـی Sensor Tower گزارشـی از 
درآمـد جهانـی اپلیکیشـن های موبایل در سـه ماهه 
سـوم سـال ۲۰۲۰ را منتشـر کرد. طبق این گزارش، 
طـی سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰، مبلغـی معـادل ۲۹٫۳ 
میلیـارد دالر از سـوی کاربران برای اپلیکیشـن های 
موبایـل در دو پلتفـرم بـزرگ اپ اسـتور اپل و گوگل 

پلی هزینه شده است.
ایـن مبلـغ در مقایسـه بـا ۲۲٫۲ میلیـارد دالری که 
در مـدت مشـابه سـال گذشـته بـرای اپلیکیشـن ها 
هزینه شده بود، از رشدی ۳۲ درصدی خبر می دهد. 
همچنیـن، تعداد دفعات نصب اپلیکیشـن طی فصل 
اخیر به رقم ۳۶٫۵ میلیارد بار رسـیده که این کمیت 

نیز نسـبت به ۲۹٫۶ میلیارد نصب در سـه ماهه سـوم ۲۰۱۹، رشد ساالنه 
۲۳٫۳ درصدی را نشان می دهد.

بین سـه ماهه سـوم ۲۰۱۸ تا سه ماهه سوم ۲۰۱۹، میزان رشد هزینه کرد 
کاربـران بـرای اپلیکیشـن ها ۲۴ درصد و میزان رشـد تعداد دفعات نصب 
اپلیکیشـن ها ۹ درصـد اعالم شـده بـود. با این 
اوصاف، هر دو کمیت در سـه ماهه سـوم سـال 
جـاری میـالدی بـا رشـدی فراتر از حـد انتظار 
Sen�همراه بوده اسـت. به گفته کارشناسـان 

sor Tower، ایـن پدیـده از تأثیـر ادامـه دار 
COVID�19 بـر تعـداد نصـب اپلیکیشـن و 
همچنین صرف هزینه از سوی کاربران حکایت 

می کند.
g  میزان درآمد و دانلود

اپلیکیشن های موبایل در سراسر 
جهان

 iOS طبق گزارش؛ مجموع هزینه کرد کاربران

 درآمد باالی اپلیکیشن ها
در سال 2020

مجموع هزینه کرد کاربران 
iOS برای خریدهای درون-
اپلیکیشنی، اشتراک ها و 

اپلیکیشن های پریمیوم در اپ 
استور طی سه ماهه سوم 2020، 
معادل 1۹ میلیارد دالر بوده که 
نسبت به هزینه 14/5 میلیارد 
دالری در مدت مشابه سال 

 گذشته، ۳1 درصد رشد
داشته است

گزارش
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برای خریدهای درون-اپلیکیشنی، اشتراک ها و اپلیکیشن های پریمیوم 
در اپ اسـتور طی سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰، معادل ۱۹ میلیارد دالر بوده که 
نسـبت به هزینه ۱۴٫۵ میلیارد دالری در مدت مشـابه سـال گذشته، ۳۱ 

درصد رشد داشته است.
رشد این هزینه ها در گوگل پلی باالتر بوده است. طبق آمار، میزان هزینه 
کاربـران بـرای موارد فوق در گوگل پلی، با رشـد سـاالنه ۳۳٫۸ درصدی، 
از ۷٫۷ میلیـارد دالر در سـه ماهه سـوم ۲۰۱۹ بـه ۱۰٫۳ میلیـارد دالر در 
سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰ افزایش یافته اسـت. البته در مجموع داده ها نشان 
می دهنـد کـه در حال حاضر، درآمدزایی اپ اسـتور تقریباً دو برابر گوگل 
پلی بوده و همچنین، فاصله کنونی بین اپ اسـتور و گوگل پلی کم وبیش 

همان فاصله ای  است که این دو پلتفرم در سال گذشته داشتند.
g  میزان هزینه کاربران برای اپلیکیشن های موبایلی و

بازی در سه ماهه سوم سال 2020
کشـور هنـد بزرگ تریـن بازار اپلیکیشـن تیک تاک به شـمار می رفت، اما 
چندی ا سـت که این اپلیکیشـن محبوب در کشور هند ممنوع شده است. 
علی رغم این محدودیت و همچنین احتمال وجود سرنوشتی مشابه برای 
این اپلیکیشـن در ایاالت متحده، تیک تاک )با احتسـاب ورژن iOS این 
برنامـه در چیـن، تحـت عنوان Douyin( موفق شـد در هر دو پلتفرم اپ 
اسـتور و گوگل پلی، عنوان درآمدزاترین اپلیکیشـن غیربازی در سه ماهه 

سوم ۲۰۲۰ را از آن خود کند.
این اپلیکیشن – که عمدتاً برای به اشتراک گذاری ویدئو به کار می رود – 
به پشتوانه محبوبیت  یک باره و روزافزون خود، توانست حجم درآمدزایی 
خـود را در مقایسـه با سـه ماهه سـوم ۲۰۱۹ تا ۸۰۰ درصـد افزایش دهد. 

این دومین فصل پیاپی اسـت که تیک تاک به عنوان 
درآمدزاتریـن اپلیکیشـن غیربـازی در سراسـر دنیا 

شناخته می شود.

g  برترین اپلیکیشن های موبایلی در
 سطح جهانی

در سه ماهه سوم سال 2020 برحسب 

درآمد
پـس از تیک تـاک، یوتیـوب با رشـد سـاالنه ۵۹ درصـدی در درآمد خود، 
دومین اپلیکیشـن درآمدزا در فصلی که گذشـت، لقب گرفت. اپلیکیشن 
Tinder نیزـ  که در فصل اخیر با رشـد ۵ درصدی در درآمدزایی مواجه 
شـد – در رتبـه سـوم قـرار می گیرد. بد نیسـت بدانید این اپلیکیشـن در 
سـه ماهه سـوم سـال ۲۰۱۹، در رتبـه نخسـت درآمدزایـی قرار داشـت. 
اپلیکیشـن های Tencent Video و Disney+ نیز در این رتبه بندی، 

به ترتیب جایگاه های چهارم و پنجم را کسب کرده اند.
همـان  طـور که در مقدمه هم گفته شـد، تعداد اپلیکیشـن هایی که برای 
نخسـتین بار در سـه ماهه اخیر روی گوشـی های هوشـمند نصب شدند، 
بـا رشـد سـاالنه ۲۳٫۳ درصدی بـه ۳۶٫۵ میلیارد دفعه رسـید. آمارهای 
Sensor Tower نشـان می دهد که تقریبا ۸٫۲ میلیارد از این نصب ها 
به اپ اسـتور اپل مربوط شـده و ۲۸٫۳ میلیارد مابقی به گوگل پلی تعلق 
دارد. به این ترتیب، تعداد دفعات نصب اپلیکیشن در گوگل پلی، بیش از 

۳ برابر تعداد نصب در اپ استور بوده است.

g  میزان دانلود جهانی اپلیکیشن های موبایلی و بازی ها
در سه ماهه سوم سال 2020

مثل چند فصل قبل، اپلیکیشن های شرکت فیس بوک در بین ۵ اپلیکیشن 
غیرگیمینـگ پردانلـود دیده می شـوند، امـا هیچ کدام از آنها نتوانسـتند 
جایـگاه اول را کسـب کننـد. رتبه نخسـت پردانلودترین اپلیکیشـن دنیا 
در سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰، باز هم به اپلیکیشـن تیک تاک تعلق می گیرد. 
پـس از اینکـه در سـه ماهه دوم، اپلیکیشـن ویدئـو کنفرانـس Zoom با 
کنـار زدن تیک تاک از لحـاظ دانلود ، در جایگاه 
اول جهانی قرار گرفت، اپلیکیشـن تیک تاک در 
سـه ماهه سوم با کسب رشد سـاالنه ۸ درصدی 
در زمینه تعداد دانلود، مجدداً به جایگاه نخست 
خود بازگشت. همچنین، علی رغم افت ساالنه ۲ 
درصـدی در تعداد نصب اپلیکیشـن فیس بوک، 
ایـن اپلیکیشـن دومیـن اپ پردانلـود دنیـا در 

علی رغم افت ساالنه 2 درصدی 
در تعداد نصب اپلیکیشن 
فیس بوک، این اپلیکیشن 
دومین اپ پردانلود دنیا در 

سه ماهه اخیر بوده است

گزارش
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سه ماهه اخیر بوده است.

g  میزان هزینه جهانی کاربران برای بازی های موبایلی
در سه ماهه سوم سال 2020

در رده بندی پرفروش ترین بازی های موبایلی در سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰، 
رتبه های اول و دوم از آِن محصوالت کمپانی Tencent از چین است. این 
 PUBG Mobile و Honor of Kings رتبه هـا به ترتیـب به بازی های
 Honor تعلق می گیرد. طی فصل اخیر، میزان هزینه گیمرها برای بازی
of Kings )و ورژن بین المللی آن که با نام Arena of Valor شناخته 
می شـود( نسـبت به مدت مشـابه سال قبل ۶۵ درصد رشـد داشته است. 
الزم به ذکر اسـت، این آمار تنها مربوط به درآمد این بازی در اپ اسـتور و 
گوگل پلی بوده و آمار فروشگاه های اندرویدی متفرقه چینی در آن لحاظ 
نشـده اسـت.  درآمدزایی بازی PUBG Mobile )به همراه ورژن چینی 
آن تحـت عنـوان Game for Peace( در فصـل اخیر ۲۸ درصد رشـد 
داشته و این بازی را پس از Honor of Kings در رتبه دوم قرار می دهد.

g برترین بازی های موبایلی جهانی 
در سه ماهه سوم 2020 برحسب تعداد دانلود

درآمدزایی بازی محبوب Pokémon GO )محصول کمپانی آمریکایی 
Niantic( در سه ماهه اخیر ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشته و این بازی را در این رده بندی به جایگاه سوم رسانده است. این 
بازی محبوبـ  که بر مبنای تکنولوژی واقعیت افزوده طراحی شدهـ  اخیراً 
چهارمیـن سـالگرد تولیـدش را با عبور از درآمد ۳٫۶ میلیارد دالر جشـن 
 Moon Active محصول کمپانی( Coin Master گرفـت. بازی های
و Roblox (محصول کمپانی Roblox Corporation( موفق شدند 
به ترتیـب عناویـن چهارم و پنجـم را در بین بازی های پردرآمد سـه ماهه 
اخیر کسـب کنند. جالب اسـت بدانید طی سـه ماهه سـوم ۲۰۲۰، میزان 
هزینه گیمرها برای بازی Coin Master نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۱۹ 
دو برابر شـد. رشـد درآمدزایی Roblox نیز در همین مدت، ۱۱۹ درصد 
اعالم شـده اسـت. گفتنی  است، حجم درآمدزایی بازی Roblox )از آغاز 

تا کنون( در نیمه نخسـت سـال جاری میالدی از 
مرز ۱٫۵ میلیارد دالر گذشـت و در حال حاضر به 

رقم ۲ میلیارد دالر نزدیک شده است.
در مجمـوع، حجم درآمدزایی ۵ بازی پردرآمد در 
سـه ماهه اخیـر، به بیش از ۲٫۴ میلیـارد دالر بالغ 
شـده که این میزان برابر اسـت با ۱۲ درصد از کل 
مبلغـی کـه گیمرهـا در این مدت بـرای بازی های 
موبایل هزینه کرده اند. این آمار بی شباهت به آمار 

مربوط به مدت مشـابه سـال گذشته نیسـت؛ در آن مقطع ۵ بازی برتر در 
مجموع ۱٫۹ میلیارد دالر درآمد کسب کردند. این میزان با در نظر گرفتن 
مجمـوع درآمدزایی بازی هـای موبایل در آن فصل )۱۶٫۴ میلیارد دالر(، 

دقیقاً برابر با ۱۲ درصد است.
تعداد اولین نصب بازی های موبایل در اپ استور و گوگل پلی طی سه ماهه 
سـوم ۲۰۲۰، با رشـد سـاالنه ۲۸ درصدی به رقم ۱۴٫۲ میلیارد رسـیده 
است. در اینجا، عمده نصب ها به گوگل پلی مربوط می شود؛ پلتفرمی که 
تعداد نصب بازی در آن با رشـد سـاالنه ۳۶٫۸ درصدی، از ۸٫۷ میلیارد به 
۱۱٫۹ میلیارد دفعه افزایش یافته است. در مقابل، تعداد نصب بازی در اپ 
استور، از ۲٫۴ میلیارد در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ به ۲٫۳ میلیارد در سه ماهه 
سـوم ۲۰۲۰ کاهـش یافـت و ایـن یعنی افت سـاالنه ۴٫۲ درصد. این رقم 
حاکی از آن است که نصب بازی موبایل در اپ استور چین با کاهش مواجه 

شده، زیرا در خارج از چین، نصب های اولیه کمی افزایش داشته است.

g میزان دانلود بازی های موبایلی 
در سه ماهه سوم سال 2020

بـازی Among Us )محصـول کمپانـی InnerSloth( بـا یک نمایش 
فوق العاده و افزایش ۱۳ برابری نصب نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
موفـق شـد عنـوان پردانلودتریـن بـازی موبایـل در فصل اخیر را کسـب 
کنـد. بازی هـای Scribble Rider )محصـول کمپانـی Voodoo( و 
My Talking Tom Friends )محصـول کمپانـی Outfit7( کـه 
هـر دو در سـال جـاری میالدی عرضه شـدند، در 
ایـن رده بنـدی به ترتیب در رتبه های دوم و سـوم 
 Subway Surfer می ایستند. تعداد نصب بازی
طی فصل اخیر با ۲۹ درصد رشد ساالنه همراه شد 

و رتبه این بازی را به چهارمی رساند. 
بـازی Garena Free Fire )محصـول کمپانی 
Garena( نیز علی رغم افت ۵ درصدی در تعداد 

نصب، موفق به کسب عنوان پنجم شد.

تعداد اولین نصب بازی های 
موبایل در اپ استور و گوگل پلی 
طی سه ماهه سوم 2020، با رشد 
ساالنه 28 درصدی به رقم 14/2 
میلیارد رسیده است. در اینجا، 

عمده نصب ها به گوگل پلی 
مربوط می شود

گزارش
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Cisco Meeting Server  
 محصولی امن برای دورکاری

نویسنده: زهرا شیرازی
شیوع ویروس کرونا از جهات مختلف بر زندگی ما تأثیر گذاشته است و با گسترش این بیماری، الگوی زندگی جوامع به سمت تمرکز بر دریافت خدمات از طریق 

ابزارهای حوزه فناوری اطالعات، حرکت کرده است. اگر چه همه گیری کرونا، مشکالت زیادی بر تمام شاخص های جامعه تحمیل کرد، اما منجر به شکوفایی برخی 

قابلیت ها در کشــور شــد که از جمله آن می توان به فراگیر شــدن و رونق آموزش مجازی و بکارگیری فناوری در سراسر کشور اشاره کرد. به نظر می رسد نگاه به 

فناوری در کشور ما وارد فاز جدیدی در پیشبرد امور شده است. 

برگزاری جلسات آنالین برای کاهش تردد و تماس کمتر افراد یک مجموعه در انجام هماهنگی امور سازمان، از جمله مواردی است که در این دوره همه گیری به 

شــدت مورد توجه قرار گرفته اســت و برای مدیرانی که قادر به گفت وگوی رودررو با اعضای تیم  خود نیســتند، بسیار حیاتی است. البته باید به این موضوع توجه 

داشت که استراتژی و فرمولی که در محل کار مؤثر بوده، ممکن است در دوران دورکاری به خوبی عمل نکند، بنابراین مدیران برای بهره وری باال باید بتوانند تیم 

دورکار خود را به خوبی مدیریت کرده و مطمئن شــوند که اعضای تیم در دوران دورکاری در شــرایطی مشــابه زمان حضور در مجموعه قرار دارند و در این دوران 

در کنار یکدیگر هستند و از آن ها به خوبی حمایت می شود.

بسیاری از شرکت ها برای فراهم کردن شرایط مطلوب دورکاری، از نرم افزارهای مختلف استفاده می کنند تا توسط اینترنت و با یک صفحه وب، بتوانند جلسات،   

کالس مجازی و یا کنفرانس های آنالین خود را صرف نظر از اینکه افراد یک مجموعه در کجا قرار دارند، تشکیل دهند.

در این راســتا مجموعه پتروشــیمی جم به منظور پیشبرد برنامه ها و دســتیابی به اهداف خود برای برگزاری جلسات آنالین، اقدام به تهیه نرم افزارهای مختلف 

کرده است که برای آشنایی بیشتر با سرویس های دورکاری، گفت وگویی با محمدرضا آزادی فر انجام داده ایم که در ادامه می آید.

گفتوگو
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Ciscomeeting Server

تضمین می کند که تجربه شخص 
از شرکت در جلسات تجربه ای 

مطلوب و با کیفیت است

و  � کنید  معرفی  را  خود  ابتدا  در  لطفًا 
شرکت  فعالیت های  حوزه  درخصوص 

پتروشیمی جم توضیح دهید.
آزادی فـر رئیـس اداره نـرم افـزار پتروشـیمی جم 
هسـتم.  پتروشـیمی جـم یـک مجموعـه بـزرگ 
متشـکل از چندیـن شـرکت اسـت کـه تولیـد 
محصـوالت پتروشـیمی را بـا ۳ هـزار پرسـنل در 

دسـتور کار خود قرار داده اسـت. هر کارخانه ای در خانواده پتروشیمی جم 
محصول خود را در حوزه پتروشیمی تولید می کند اما در برخی موارد خود 
ایـن کارخانه هـا زنجیره ای از تولید یک محصول خاص هسـتند که هر یک 
نقـش خـود را در تولید آن محصول خـاص بر عهده دارند. محصوالت تولید 
شده از طریق بورس کاال در داخل کشور و حدود ۳۰ درصد از آنها از طریق 

مزایده، به خارج از کشور صادر می شود.
 اهمیت نیاز به سیستم کنفرانس یکپارچه برای شما چه اندازه  �

و به چه نحوی است؟
سـرویس های مختلفی در این مجموعـه در حوزه های اداری، مالی، فروش 
و کمیسـیون ارائـه می شـود و نرم افزارهـای الزم بـرای آن خریداری شـده 
اسـت. در کل می تـوان گفـت در حال ارائه حدود ۷۰ سـرویس به مجموعه 
هستیم و هرکدام از سرویس ها، کاربران خاص خود را دارند. با شیوع کرونا 
تیـم نرم افـزار مجموعـه بر آن شـد تا مهیا کردن زیرسـاخت های الزم برای 
دورکاری همـکاران گامـی مهـم را در جهت رعایت پرتکل های بهداشـتی 

بردارد.
 ایده استفاده از نرم افزارهای مختلف از کجا شکل گرفت؟ �

در زمـان شـیوع ویـروس کرونا، مدیران تصمیم گرفتنـد از ابزارهایی که در 
پیشـبرد برنامه های مجموعه تأثیرگذار اسـت، اسـتفاده کنند و افرادی که 
می توانند از طریق دورکاری فعالیت  های خود را انجام دهند، دورکار شوند 
و عـالوه بـر ابـزار برای دورکاری نیروهـا، به دنبال راهکاری بـرای برگزاری 
جلسـات مجـازی نیـز بودیم کـه در این زمینه  دو سیسـتم ویدئوکنفرانس 
Adobe Connect  و Cisco Meeting Server  را خریـداری 

کردیم.
 فقط از این بستر برای برگزاری جلسات به صورت ویدئوکنفرانس  �

استفاده می شود؟
البته سیستم ویدئوکنفرانس ما کاربردهای مختلفی از جمله ارائه دوره های 
آموزشـی، برگزاری جلسـات مدیریتی در همه سـطوح، برگزاری جلسـات 
مختلف و... دارد. برخی جلسات را  اختصاصی کردیم و یک سری از ابزارها 
را خودمان طراحی کردیم، به عنوان مثال ابزاری را برای کوتاه کردن لینک 
 Adobe Connect جلسات تدوین کردیم که این قابلیت در سرویس

وجود دارد اما در CMS نیست.
�  Cisco Meeting چرا در بین این همه محصول، تصمیم گرفتید از 

Server استفاده کنید؟ 
 Cisco Meeting ویژگـی اصلـی سـرویس 
Server، یکپارچـه کـردن صدا، ویدیـو و ارتباط 
تحـت وب، بـرای برآورده کـردن الزامات مربوط به 
همکاری تیمی در محیط های کاری مدرن امروزی 
اسـت. ایـن محصـول تضمیـن می کند کـه تجربه 
شـخص از شـرکت در جلسـات، تجربه ای مطلوب 

و باکیفیت باشد. 
 interaction ابـزار خیلـی قوی بـرای Cisco Meeting Server
 zoom است، کاربرد وسیعی هم دارد، البته راهکارهای مختلفی از جمله
و مایکروسافت را بررسی کردیم، اما درنهایت با سولوشن هایی چون لینک، 
CMS و Adobe Connect موافقـت کردیـم. در کل بـه خاطـر اینکه 
نرم افـزار لینـک بـه ابزارهـای دیگـری integrate نبـود موافقت نشـد، 
بنابراین از آنجا که jabber و fax را داشتیم، CMS را راه اندازی کردیم.

 از چه زمان متوجه شدید که باید از CMS استفاده کنید و دیگر  �
راهکارهای قبلی نیازهای شما را رفع نمی کند؟ 

در واقع CMS امکانات بسـیار زیادی دارد، هرچند در ابتدا مشـکالتی در 
اجرای این برنامه وجود داشـت و تصویر شـطرنجی می شـد اما برطرف شد. 
مشـکل دیگـری هـم در زمینـه پهنـای باند وجود داشـت که بـا تغییراتی، 
توانسـتیم وضعیت را بهبود داده و به کیفیت مورد رضایت دسـت یابیم. در 

کل بـا توجه به خوشـنامی 
 CMS و عملکـردی کـه
داشـت، انتخاب مناسبی 

بـود. در مجموعـه بـا 

گفتوگو
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  File Sharing امکان چت و jabber استفاده از
 meeting  وجـود دارد و در عیـن حال می توانیم به
هم وصل شویم و  presentationانجام دهیم. در 
واقـع هیـچ ابزاری نیسـت کـه همه این کارهـا را با هم 

انجام دهد.
 CMS در ایام کرونا چقدر توانسته مشکالت  �

جلسات  در  را  شما  همکاران  موانع حضور  و 
حضوری رفع کند؟ 

برنامه Cisco Meeting Server که به خاطر شـیوع کرونا اسـتارت 
زده شـد، در راسـتای طـرح دورکاری کمـک زیادی به ما کـرد، هرچند در 

ابزارهای مدیریتی کاسـتی وجود دارد 
که باید رفع کرد. اسـتفاده دیگری 
کـه از ایـن سیسـتم می بریم این 
اسـت کـه اگر کسـی در شـرکت 
بـا مشـکل IT مواجـه شـود، از 
مشکالت یادداشت برداری شده و 

این یادداشت ها برای بررسی و رفع 

مشـکل، در اختیار کارشناسـان قـرار می گیرد. 
برای اینکه این اتفاق رخ دهد، نیازی نیسـت که 
کارشـناس IT در مجموعه حضور داشته باشد، 
چـون بر روی jabber رجیسـتر می شـود و از 
خـارج از شـرکت هـم می تواند ایـن کار را انجام 

دهد.
با توجه به اینکه این روش جدید است، آیا  �

از سوی همکاران مقاومتی برای اجرای آن وجود داشت؟
خوشبختانه با اجرای طرح دورکاری و استفاده از این نرم افزار، تعامل خوبی 
در میـان همـکاران وجـود داشـت، فقط شـیوه اجرا نیاز به معرفی داشـت. 
 browser وجود دارد که مربـوط به CMSمشـکلی نیـز در پیاده سـازی

است.
 با توجه به برگزاری جلسات مهم و حساس در بستر CMS در   �

شرکت توانیر، آیا امنیت اطالعات 
و داده ها تأمین می شود؟ 

از هـر ابـزاری می تـوان به روش 
نادرست استفاده کرد که باید به 
آن توجه کرد، البته ذات سیستم 
هم بایـد مورد توجه قـرار گیرد 
کـه قابل اعتماد هسـت یا خیر. 
مـا در این مجموعه از CMS به 
صورت مدیریت شـده اسـتفاده 
کردیـم، چـرا کـه در CMS  دو 
نوع جلسه می توان طراحی کرد؛ 
در نـوع اول هـر کسـی که آدرس 
جلسـه را داشـته باشـد، می تواند 
وارد آن شـود و صـدا و 
تصویـر دارد. نـوع دیگری 
هم هسـت که تا وقتی مدیر 
جلسـه وارد نشود، هیچ کس به 
صدا و تصویر دسترسـی ندارد. در 
  URLجلسات مدیریتی هر واحدی
خاص خود را دارد و در آن جلسات از 
استایل manageable استفاده 
شـده و تـا خود مدیریت وارد جلسـه 

خوشبختانه با اجرای طرح 
دورکاری و استفاده از نرم افزار 
 ،Cisco Meeting Server

تعامل خوبی در میان همکاران 
وجود داشت

گفتوگو
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 تجربه کاربری سرویس

  Cisco Meeting Server 
بسیار ساده بود و می توان آن 
را در مقیاس های کوچک تا 

بزرگ پیاده سازی کرد و این امر 
اجازه افزایش ظرفیت به صورت 

تدریجی را میسر می کند

نشـود، هیچ کس نمی تواند پیام دهد و یا صدا و تصویر داشـته 
باشـد و بـه محـض ورود مدیـر جلسـه، همه به صـدا و تصویر 
دسترسـی دارند و می توانند صحبت کنند و مدیر جلسـه به 

تشخیص خود، می تواند هر فردی را از جلسه خارج کند.
 کشور ما در بخش سخت افزار و نرم افزار چگونه  �

عمل کرده است؟ تحریم ها چه نقشی در این زمینه 
داشته است؟

در ایـران چنـد  Provider وجـود دارد کـه خدمـات 
 implementation الیسنس محور ارائه می کنند و دانش
الزم را دارنـد، البته سـازمان ها هم بایـد دانش بهره برداری از 

آن را داشته باشند، چرا که مطمئناً پیمانکار نمی تواند صفر تا صد برنامه را 
برای یک سازمان اجرایی کند. بنابراین آن سازمان باید توان اجرای برنامه 
خریداری شـده را داشـته باشـد و در صورت ایجاد مشـکل، بتواند برنامه را 
Handle کنـد و حتـی تغییراتی برای اجرا در این مجموعه نیاز باشـد که 

فقط منحصر به همین مجموعه باشد.
آیا تیم پشتیبانی آلیاسیس توانسته شما را در انتخاب محصول  �

حمایت کند؟
مطمئنـاً بـرای پیاده سـازی برنامـه Cisco Meeting Server نیاز 

به کمک فنی آلیاسـیس داشتیم، حدود 
۶ ماه اسـت که این سیسـتم پیاده سازی 
شده و در این مدت با مشکالت تکنیکالی 
مواجه شـده ایم. به عنوان مثال در همان 
ابتـدا اگـر کسـی اینترنـت همـراه اول 
داشـت، می توانسـت وارد شـبکه شـود، 
امـا با اینترنت ایرانسـل این امکان وجود 
نداشـت. درنهایـت پـس از جلسـات و 
رایزنی هـای مختلـف، توانسـتیم ایـن 
مشـکل را رفـع کنیم. البته نبایـد از این 

موضوع غافل شد که شرکت آلیاسیس پشتیبانی خوبی داشته است.
برای استفاده از سرویس، به پهنای باند خاصی نیاز است؟ �

پهنـای بانـد در اجرای آن خیلی تأثیرگذار اسـت ولی کامفینگ CMS هم 
مهـم اسـت. در کل بایـد گفت این محصـول با بهینه سـازی مصرف پهنای 
 Cisco بانـد، هزینه هـا را نیـز کاهـش می دهد. تجربـه کاربری سـرویس
Meeting Server  بسـیار سـاده بـود و می تـوان آن را در مقیاس های 
کوچک تا بزرگ پیاده سازی کرد و این امر اجازه افزایش ظرفیت به صورت 

تدریجی را میسر می کند.
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نویسنده: شهاب زیرکی- کارشناس امنیت شبکه
شرکت  F5 یک شرکت آمریکایی است که کار خود را از سال ۱۹۹۶ آغاز کرد. 
مرکز این شـرکت در سـیاتل، ایالت واشنگتن قرار دارد و به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت ADC دنیا شـناخته می شـود. این شـرکت کار خود 
را بـا تولیـد تجهیـزاتLoad Balancing  با نام تجـاری BIG�IP  آغاز کرد. 
عملکرد این تجهیز بدین گونه بود که اگر یک سرور خاموش می شد و یا ترافیک 
زیادی بر روی آن وجود داشت، این تجهیز بخشی یا تمام ترافیک روی سرور 
را به سـمت سـرورهای دیگری که می توانسـتند پاسـخگوی ترافیک موجود 
 Local Traffic باشند، ارسال می کرد. این شرکت که اولین ماژول را با عنوان
Manager بـه دنیـای فناوری اطالعـات ارائه کرد، در حال حاضر حدود ۱۳ 

ماژول دارد که در حوزه های دیگری چون security فعالیت می کند.
 Performance و Availability، security در حوزه F5 تجهیزات 
 Local Traffic فعالیت می کند که از این محصوالت می توان به برنامه های
 Manager, Application Security Manager, Access
  Policy Manager, Application Acceleration Manager
و... اشـاره کرد، البته برخی از این ماژول ها در ایران از اسـتقبال بیشـتری 

برخوردار است.
یکی از ماژول های F5 که در دنیا و ایران مطرح است 
  Local Traffic Managerو رقیبی ندارد، ماژول
است. این ماژول برای سازمان هایی که سرویس های 
مختلف ارائه می دهند، بسـیار مناسب است، چراکه 
Back Endوقتی بتوانیم ترافیک سرورهایی که در

ما هسـتند، بـا اولویت خاصی تحویل دهیم، بسـیار 

پرکاربرد است.
بنابراین اگر بخواهیم یک تعریف کلی از ماژول LTM داشـته باشـیم، باید 
بگوییم زمانی که به صورت شـرطی با یک سـری ترافیک مواجه هسـتیم و 
تحویل سـرورهایی که درBack End  سـازمان هسـتند، داده شـود، این 
 LTM ماژول وارد عمل می شـود. در واقع به طور خالصه باید گفت ماژول

جهت مدیریت ترافیک و توزیع بار ترافیک به کار می رود.
Application Secu� ارائه داد، مـاژول F5راهـکار دیگـری که کمپانی 

rity Manager  اسـت، همانطـور کـه می دانید حـدود ۶۰ تا ۷۰ درصد 
ترافیـک اینترنـت بـر روی پروتـکل SIP  و HTTP اسـت کـه این اهمیت 
موضوع را نشان می دهد که کل ترافیکی که در دنیا برای کسب وکار انجام 
می شـود، به سـمت پروتکل های HTTPS  و HTTP اسـت. با توجه به این 
 F5 موضوع، باید راهکاری برای امنیت طراحی کنیم؛ راهکاری که شرکت
در نظرگرفتـه، مـاژول ASM  بود که با این ماژول می توان سـرویس هایی 
کـه در اینترنـت دنیـا ردوبـدل می شـود را به امنیـت باال نزدیـک کرد. در 
واقع تجهیزی اسـت برای ارائه راهکارهـای امنیتی در نرم افزار های تحت 

وب. 
مـاژول دیگـری کـه در ایـران از اسـتقبال خوبی 
 Advance Firewallبرخوردار اسـت، ماژول
Manager  اسـت. کاری کـه ایـن ماژول انجام 
می دهد، در جهت جلوگیری از حمالت DDOS و 
DOS است. می دانیم که DOS حمالت متفاوتی 
دارد و حتی جلوی برخی از آن ها را هم نمی توان 
گرفت چون ممکن اسـت ریت پهنای باند شـبکه 

LTM مدیریت ترافیک شبکه با

LTM ماژول 
 جهت مدیریت ترافیک 

 و توزیع  بار ترافیک 
به کار می رود

نگاهتخصصی
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را افزایـش دهـد و از انـواع مختلفـی نیـز برخوردار 
اسـت. بنابرایـن براسـاس Performance کـه 
روی سـرور مـا قرار داده شـده، می توانیـم با توجه 
بـه تجهیـز مـاژول F5 بـا حمالت مقابلـه کنیم. به 
طـور کلـی AFM  تجهیزی مخصـوص جلوگیری 
از حمالت محروم سـازی از سـرویس )DDOS( و 
فایروال مخصوص دیتاسنترها محسوب می شود.

بـر اسـاس این دانسـته ها، باید گفت حـدود ۷۰ یا 
۸۰ درصـد پروژه هایی که در ایران انجام می شـود، 
توسـط ماژول های LTM، ASM و AFM اسـت و 

درصد مابقی به دیگر ماژول های این کمپانی اختصاص دارد.
 F5 مطمئنـاً ایـن سـؤال مطـرح می شـود که چرا بایـد از محصـوالت برند
اسـتفاده کـرد؟ محصـوالت ایـن برنـد عالوه بـر ویژگی هایی کـه دارد، در 
منابعی که تجهیزات امنیتی را ازیابی می کنند نیز از رتبه باالیی برخوردار 
اسـت. بـه عنوان مثال منابعـی چون Gartner  تجهیـزات امنیتی را هر 
از چند سـال براسـاس پارامترهایـی چـون Performance، قیمت و...  
مورد بررسـی قرار می دهند و شـرکتی که امتیاز باالتری کسـب کند را به 
  Gartner عنـوان لیـدر در آن حوزه معرفی می کنند. براسـاس گـزارش
شـرکت F5 در چنـد سـال اخیـر همواره به عنـوان پرچمدار بـازار فروش 
تجهیـزات و محصـوالت Application Delivery Controller و 

Application Delivery Networking  بوده است . 
 ، F5 همچنیـن شـرکت ها می تواننـد بـا بهره بـری از محصـوالت کمپانی
گزینه  هـای ارائـه برنامه های کاربردی انعطاف پذیری ایجاد کنند که آماده  

مقابلـه بـا چالش  های بهینه سـازی و ایمن سـازی 
برنامه هـای کاربـردی در محیطی باشـند که مدام 

درحال تغییر  و تحول است.
البتـه بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه داشـت کـه از 
محصـوالت شـرکت F5 در مجموعه هـای بسـیار 
بزرگ اسـتفاده می شـود، چرا کـه محصوالت این 
برند از سـطح باالیی برخوردار اسـت با اینکه گران 
اسـت، از پهنای باند باالیی نیز بهره می برد. به این 
دلیـل برای شـرکت های کوچک نه تنهـا به صرفه 
نیست، بلکه این شرکت ها به این میزان سرور نیاز 
ندارند. بنابراین محصوالت این شرکت بیشتر برای بانک ها و یا اپراتورهایی 
کـه از تعـداد باالیـی سـرویس برخـوردار هسـتند، کاربـرد دارد و در ایـن 
مجموعه هـا هـم برای بحث Performance و هم برای امنیت معموالً از 

این سرویس ها استفاده می شود.
بحث دیگر درخصوص ماژوالریتی بودن دسـتگاه اسـت، یعنی اینکه این 
کمپانـی تنهـا برندی اسـت که یک پلتفرم سـخت افزاری ارائـه می دهد و 
براسـاس الیسـنس هایی که خریـداری می کنیـد، می توانیـد ماژول ها را 

پیاده سازی کنید.  
 Virtual Clustered تکنولـوژی  درخصـوص  دیگـر  مزیـت 
)Multiprocessing )VCMP  اسـت، یعنـی اینکه می توان براسـاس 
ماژول هـای مختلفـی کـه وجـود دارد، دسـته بندی کـرد. به عبـارت دیگر 
می توان دسـتگاه را به چند بخش مسـتقل از هم جدا کرد بدین گونه که در

Hard Net یک دستگاه دارید، اما به نظر می رسد به صورت logical چند 

F5 کمپانی
تنها برندی است که یک پلتفرم 

سخت افزاری ارائه می دهد 
و براساس الیسنس هایی که 
خریداری می کنید، می توانید 
ماژول ها را پیاده سازی کنید

نگاهتخصصی



25

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

9 شمــــاره 
پاییــز 1399

دستگاه وجود دارد که به صورت جدا کار می کنند و 
هرکدام از این بخش ها وقتی به قسمت خاصی ارائه 
می شـود و به تجهیز LOGIN می شوند، اینگونه به 

نظر برسد که تجهیز مستقل خود را دارند.
بحث دیگر در زمینه HA آن تجهیز اسـت. معموالً 
 High اکثـر برندهای موجـود وقتـی می خواهند
Availability را پیاده سـازی کننـد، نکته ای که 

مورد توجه قرار می گیرد، این است که وقتی دستگاهی خریداری می شود، 
 F5 دستگاه دوم هم باید از همان پلتفرم باشد، در حالی که در محصوالت
اینگونه نیست و حتی اگر تجهیز سخت افزاری دیگری خریداری کرده اید، 
می توانید با الیسـنس مربوط به تجهیز دیگر آن را HA کنید. این موضوع 

دست شما را باز می گذارد.
اگر بخواهیم درخصوص برند F5 در ایران صحبت کنیم چون کارشناسان 
این حوزه اندک هسـتند، کار سـخت می شـود چون ممکن اسـت اسم یک 
برند را بکار ببریم اما تعداد زیادی ماژول را شامل شود که هرکدام از این ها 
تخصـص خـاص خود را می طلبد ولی تحقیقات نشـان می دهد، تجهیزات 

این برند خیلی مورد استقبال قرار گرفته است.
بـرای جمع بنـدی باید به این مورد اشـاره کرد کـه محصوالت این کمپانی 
بـا تنـوع بـاال می تواند به صـورت ماژوالر نیازمندی های یک سـازمان را در 

مقوله امنیت پاسـخگو باشـد اما در کل درخصوص 
امنیـت مسـئله ای که مطرح می شـود، این اسـت 
کـه هیچ وقـت امنیت صددرصد نیسـت، تمام این 
تجهیزاتی که وجود دارد LEVEL خاصی امنیت را 
بـرای مـا به ارمغان می آورد، ولی اینکه کدام ماژول 
 از امنیـت بیشـتری برخـوردار اسـت، بایـد مـورد

توجه باشد.
استفاده از محصوالت شرکت F5 نیازمند تخصص باال در اجرا و پیاده سازی 
متناسب با مجموعه های مختلف است و معموالً تعداد کارشناسان تخصصی 
برای این موضوع خیلی اندک اسـت، البته اخیراً شـرکت آلیاسیس ارتباط 
در زمینـه ایـن محصـول به صـورت تخصصی فعالیت می کنـد و با آموزش 
تخصصـی، در حـال برندسـازی کارشناسـان خـود در این حوزه اسـت که 

مطمئناً در آینده نتایج خوبی حاصل می شود.
درنهایت باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
دنیا به سمت مجازی سازی و مباحث آنالین از طریق وب در حرکت است 
کـه برای ارائه سـرویس های مختلف به مشـتری به صـورت آنالین، ماژول 
LTM و بـرای امنیـت ماژول ASM مورد توجـه قرار می گیرد. اما در کل با 
توجه به تجربه ، می توان گفت در آینده اسـتفاده از ماژول های F5 در دنیا 

و ایران با استقبال روبه رشدی مواجه می شود. 

محصوالت کمپانی F5 با تنوع 
باال می تواند به صورت ماژوالر 

نیازمندی های یک سازمان را در 
مقوله امنیت پاسخگو باشد

نگاهتخصصی



26

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

9 شمــــاره 
1399 پاییز  

             

نویسنده: حمید اسفندیاری
حمالت  DOS و  DDOS جزو مرسوم ترین حمالت شبکه های کامپیوتری 
هستند و به همین دلیل است که آگاهی از کارکرد و مقابله با این گونه حمالت، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بـرای توضیـح نحـوه عملکرد ایـن دو نوع حمله، رسـتورانی را در نظر بگیرید 
کـه ارسـال غـذا به مشـتریان بـا دریافت سـفارش تلفنی، مهمتریـن کار آن 
اسـت. حـال اگر شـخصی بخواهد در کار این رسـتوران خللی ایجـاد کند، با 
برقـراری تماس هـای تلفنی مکـرر، هم سـفارش های دروغین ثبت می کند 

و هم خطوط تلفنی رسـتوران را اشـغال کرده اسـت 
و عماًل کار رسـتوران را مختل کرده اسـت. حمالت 
DoS نیـز دقیقاً چنین مکانیسـمی دارد. هدف فرد 
اخاللگر، سرقت اطالعات نیست بلکه از کار انداختن 

سرویس دهی، هدف اصلی است. 
در حمـالت DDoS ، مهاجم تعداد زیادی سیسـتم 
را تهدیـد کـرده و به صورت مجـازی آن ها را کنترل 
می کند. )به این نوع سیستم ها زامبی گفته می شود( 
بکارگیـری سیسـتم های زامبی علیـه یک هدف به 

منظور از پادرآوردن آن، نهایتاً به توقف سرویس  دهی هدف منجر خواهد شد. 
در واقع تعداد زیادی حمالت هماهنگ شـده بر روی سـرویس های سیستم 

قربانی و یا منابع شبکه هدف، انجام می شود.
در  هر دوی این حمالت مهاجم مانع دسترسی کاربران معتبر به سرویس های 
وب می شود و سرور هدف از ادامه فعالیت باز می ماند اما تفاوتی که وجود دارد، 
این است که در حمله  DOS مهاجم برنامه را از یک کامپیوتر اجرا می کند در 
حالی که در حمله DDOS مهاجم برنامه را از چند سیستم که در حیطه یک 

شبکه گسترش یافته اند، اجرا می کند. 
آپگریـد سـخت افزار و نرم افـزار بـه آخرین نسـخه، 
 DoS همیشه بهترین راه برای جلوگیری از حمالت
 DDoS بـوده امـا متأسـفانه در مـورد حمالت نـوع
معمـوالً راه حل هـای کمتری وجـود دارد به طوری 
که حتی شـرکت های عظیمی مانند مایکروسـافت 
و سونی هم قربانی حمالت DDoS شده اند. به نظر 
می رسـد تنها راه مقابله با این حمالت این اسـت که 
شبکه به صورت دائم و زمان بندی شده مانیتورینگ 
و محافظت شود. پیکربندی مناسب اپلیکیشن های 

 DDOS و  DOS حمالت 
و راه های مقابله با آنها

برنامه  مهاجم   DOS حمله   در 
را از یک کامپیوتر اجرا می کند 
 DDOS حمله  در  که  حالی  در 
مهاجم برنامه را از چند سیستم 
که در حیطه یک شبکه گسترش 

یافته اند، اجرا می کند
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سـرویس دهنـده نیز در بـه حداقل رسـاندن اثرات 
حمالت DDoS تأثیر بسزایی  دارد.

بـا این مقدمه، به بررسـی جزئی تـر حمالت DOS و  
DDOSو انـواع آن پرداختـه و راه هـای مقابله با این 

نوع حمالت  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

g چگونه عمل می کند؟ DOS حمالت
در حملـه )DOS )Denial of Service مهاجم 
بـا ارسـال درخواسـت های بسـیار به یک سـرور یا 
کامپیوتـر، باعـث اسـتفاده بیش از حـد از منابع آن 

)پردازنده سـرور، بانک اطالعاتی، حافظه، پهنای باند و...( می شـود تا سرور 
مجازی یا اختصاصی سایت میزبان کند شده و به دلیل حجم باالی پردازش، 

دچار وقفه و اختالل و یا حتی قطعی کامل شده و از دسترس خارج شود.
هدف از این حمله سرقت اطالعات، بدست آوردن پسورد یا تخریب سیستم 
نیسـت، بلکه مهاجم تنها قصد دارد یک سـرور یا سیسـتم را برای مدتی از 

دسترس کاربران معتبر خارج کند.
در DOS مهاجـم درخواسـت های متعـددی به سـرور هدف می فرسـتد تا 
شـبکه بـا مقادیـر زیـادی ترافیک مواجه شـود و عماًل تمامی منابع شـبکه 
صرف پاسخگویی به این ترافیک های کذب  شود. از این طریق دسترسی وب 

سرور به شبکه مختل خواهد شد. در نتیجه این کار، 
کاربران معتبر نمی توانند به وب سـایت دسترسـی 
پیدا کنند و در بارگزاری وب سایت با پیغام خطای 

Network Timeout مواجه خواهند شد.
تکنیک هایـی که مهاجمان در حمالت DoS از آن 

استفاده می کنند، عبارتند از:
 حمالت برمبنای پهنای باند

 جریان سیل آسای درخواست سرویس

 حمـالت بـر مبنـای جریانـی از SYN )همـگام 

سازی(
 حمـالت بـر مبنـای جریانـی از  ICMP )پروتـکل کنتـرل پیام هـای 

اینترنتی(
 حمالت نظیر به نظیر

 حمالت DoS دائمی

 حمالت برمبنای جریانی از اپلیکیشن ها

بر حسـب نوع سیسـتم قربانی، عالئم حمله DoS متفاوت اسـت اما چهار 
نشانه اصلی این نوع حمله عبارتند از:

 موجود نبودن یک وب سایت خاص
 ناتوانی در دسترسی به هر وب سایتی

اصلی  هدف  که  سرویس  هایی 
 Primary هستند،  حمله 
و  ــه)  ــی اول (هــدف   target
سیستم هایی که از آن  ها جهت 
ایجاد حمالت هماهنگ استفاده 
 Secondary target  می شود، 

(هدف ثانویه) نام دارند
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 افزایش چشمگیر تعداد ایمیل های spam دریافتی
 کارآیی کند و غیرمعمول شبکه

g چگونه عمل می کند؟ DDOS حمالت
 ،DDoS یا به اختصار Distributed Denial of Service یـک حملـه
تعداد زیادی حمالت هماهنگ شـده بر روی سـرویس های سیستم قربانی 
و یا منابع شـبکه هدف اسـت که مسـتقیماً از طرف تعداد زیادی سیسـتم 
زامبی رخ می دهد. سیسـتمی که با سوءاسـتفاده از نقاط آسـیب پذیر و یا 
ضعف امنیتی، کنترل آن به دست مهاجم افتاده و از آن برای انجام عملیات 
مخرب و تهاجم علیه کامپیوتر یا شـبکه دیگری اسـتفاده شـود، سیسـتم 

زامبی )zombie( نام دارد. 
سـرویس  هایی که هدف اصلی حمله هسـتند، Primary target )هدف 
اولیه( و سیسـتم هایی که از آن  ها جهت ایجاد حمالت هماهنگ اسـتفاده 

می شود، Secondary target )هدف ثانویه( نام دارند.
اصـوالً حمله هـای DDOS با انگیزه های متفاوت توسـط یک نفر یا گروهی 
از افـراد صـورت می گیرد. به طور مثال ممکن اسـت افرادی برای از سـر راه 
برداشـتن رقیب خود در وب، دسـت به این نوع حمله بزنند تا مخاطبان آن 
سـایت یا سـرور، به دلیل عدم دسترسـی یا سـرعت پایین، دلسرد شده و از 

آن فاصله بگیرند.
خوشـبختانه یکی از موارد مثبت این نوع حمالت این اسـت که به سـرعت 
می توان به نحوه عملکرد سـرویس مشـکوک شده و جلوی اختالل بیشتر را 

گرفت.
پس از اینکه سـروری مورد حمله DDOS قرار گرفت، ممکن اسـت عالئم 

زیر مشاهده شود: 
 افزایش انفجاری درخواست ها

 کندی در پاسخگویی به درخواست ها
 عدم اتصال به پایگاه داده

 مصـرف بیـش از حد و غیرطبیعی منابع سـرور )حافظه و یا پهنای باند( 

در یک بازه زمانی کوتاه
 اختالالت در سرویس های جانبی نظیر ایمیل

 ISP باید از شرکت  هاستینگ یا DDos در اولین اقدام برای مهار یک حمله
خواسته شود حجمی از ترافیک را براساس اینکه از کجا می آیند، فیلتر کند. 
نکته مهم این است که برای پیشگیری از وقوع حمالت، همیشه باید از قبل 
برنامه ریزی داشت. معموالً در حین حمالت فرصت کافی برای برنامه ریزی 
جهت واکنش نیسـت و تنها کاری که اولویت دارد، بازگردانی سـرویس ها و 
مقابله با حمالت است. از این رو برنامه ریزی برای انجام چنین اقداماتی، باید 
قبل از وقوع حمالت انجام شده باشد. از جمله مواردی که می توان پیش از 

حمله برنامه ریزی کرد، عبارتند از:
 پیکربندی مناسب اپلیکیشن های سرویس دهنده

 تماس با سـرویس دهنده اینترنت سـرور یا سـایت و مرور پروتکل های 
قابل انجام در شرایط حمله

 تهیه فهرسـتی از IPها و پروتکل هایی که می توان در زمان حمالت، به 
آنها اجازه دسترسی داد

 راه اندازی تجهیزات نرم افزاری و سـخت افزاری مورد نیاز برای مقابله با 
حمالت

 محدود کردن مواردی که ممکن است مورد حمله قرار گیرد 
 برطرف سازی نقاط ضعف امنیتی مرتبط

 استفاده از فایروال قوی در سیستم ها و سرورها

g DDOS  و DOS ابزارهای پیشگیری از حمالت
فایروال ها )Firewall( : به گونه ای تنظیم می شوند که طبق قوانینی، 
پروتکل ها را بپذیرند یا رد کنند. برای مثال در صورتی که حمالتی از سمت 
چنـد IP غیرمعمـول اتفـاق بیفتد، می تـوان با تعیین یک rule نسـبت به 

نادیده گرفتن بسته های ارسالی از سمت مهاجمان اقدام کرد.
 سـوئیچ ها: بیشـتر  switchها دارای قابلیت Rate-Limiting و 
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)ACL )Access Control List هسـتند. بعضی از سـوئیچ ها به صورت 
خـودکار قابلیت هایی برای کشـف و اصالح حمالت DOS ارائه می کنند. 
)الزم بـه توضیح اسـت Rate limiting راهـکاری برای کنترل ترافیک 
ورودی و خروجی به/از یک شـبکه و ACL فیلتری اسـت که به وسـیله آن 
می توان تعیین کرد که چه IPهایی اجازه ورود یا خروج از شبکه را داشته 

باشند.(
 Rate-Limiting ها نیز به مانند سوئیچ ها قابلیت Router :روترها 
وACL  دارند. )البته به صورت دستی نیز تنظیم می شوند.( روتر ها می توانند 
طوری پیکربندی شوند که از حمالت ساده ping با فیلترکردن پروتکل های 

غیرضروری جلوگیری کنند. 
 Application Front End Hardware: سـخت افزار هوشمندی 

اسـت که سـر راه شـبکه و قبل از رسـیدن ترافیک به سـرور قرار می گیرد و 
packetهـا را بـه محـض ورود به سیسـتم، آنالیـز کرده و آنها را براسـاس 

اولویت، معمولی بودن یا خطرناک بودن شناسایی می کند.
  IPS سیسـتم های پیشـگیری از نفـوذ : IPS پیشـگیری بـر پایـه 
 Signature در حمالتی که )Intrusion-prevention systems(

Associated هستند، موثر عمل می کنند.
 دفـاع بـر اسـاس )DDS: DDS  )DOS Defense System قـادر 
اسـت حمالت DOS Connection-Based  و محتویات مشـروع اما 
دارای قصـد بـد را بالک می کنند. )الزم به توضیح اسـتDDS  اولین خط 

دفاعی در برابر حمالت DDoS و همچنین جریان سیل آسای درخواست 
سرویس است.(

Blackholing و Sinkholing : بـا اسـتفاده از ایـن دو روش، تمامـی 
ترافیک DNS مورد تهاجم یا نشـانی IP به سـیاهچاله فرسـتاده می شـود. 
)سـیاهچاله جایی اسـت که بسته ها به آن ریخته می شوند و هیچ اطالعاتی 
در مورد بسـته های افتاده به منبع ارسـال نمی شـود.( از مخزن DNS برای 
هدایـت و جلوگیـری از حمـالت و فعالیت هـای مخـرب بـا هدایـت مجدد 

ترافیک بد به یک سرور جایگزین استفاده می شود.
 Clean pipes: در این روش، ترافیک با روش هایی ازجمله پروکسی ها، 
تونل ها یا حتی مدارات مسـتقیم که ترافیک بد و دیگر حمالت اینترنتی را 

تفکیک می کنند، عبور می کنند.
 سیاه چاله: این روش تمام ترافیک را مسدود کرده و به سمت سیاهچاله 

)جایی که بسته ها دور ریخته می شوند( هدایت می کند. 
 intrusion( سیسـتم های کشـف نفـوذ: سیسـتم های کشـف نفـوذ 

detection systems( بـه همـراه فایروال ها به کار می روند تا به صورت 
خودکار در مواقع لزوم ترافیک را مسدود کنند. 

 سـرورها: پیکربنـدی مناسـب اپلیکیشـن های سـرویس دهنده در بـه 

حداقل رساندن تأثیر حمله DDoS تأثیر فراوانی دارد. 
 پهنای باند زیاد: تهیه پهنای باند زیاد یا شبکه های افزونه می تواند برای 

مقابله با حمالت DdoS و  DoS مؤثر واقع شود.
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نویسنده: لیال محمدپور
 view در سـال ۲۰۱۶ بـا ارائـه نسـخه ۷ نرم افـزار VMware شـرکت
VMware Horizon، تحـول بزرگی در مجازی سـازی دسـکتاپ یا 
بـه عبارتـی VDI ایجـاد کـرد. VMware Horizon View محصـول 
شرکت VMware در زمینه دسکتاپ مجازی است که رقیب جدی آن 

در مارکت محصولCitrix XenDesktop   است.
این راهکار  مزایایی همچون سادگی، امنیت، سرعت و Scale را با هزینه 
کمتـر برای کاربران ارائه کرده اسـت. عالوه بـر آن Horizon 7، قابلیت 
عملکـرد را تـا ۳۰ برابـر سـریع تر و در عیـن حال هزینه ها را نیز نسـبت به 

راهکارهای سنتی تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.
آخریـن ورژنـی کـه از این محصول وجـود دارد، ۷,۱۲ اسـت،  البته اخیراً 
ورژن ۲۰۰۶ هم ارائه شـده اسـت. این راهکار یک سولوشـن ترکیبی برای 

دسکتاپ virtualization و اپلیکیشن virtualization است.
منظور از دسکتاپ virtualization این است که این امکان وجود دارد 
کـه بـه جـای اینکه هر کاربر برای خود station داشـته باشـد و از طریق 
آن در شـبکه  Connect شـود و نرم افـزار موردنیـاز خـود را ببینـد، یک 
Desktop مجازی در سیستم خود دریافت می کند که محل قرارگرفتن 
این دسکتاپ در server farm شبکه خواهد بود، برخالف حالت عادی 
کـه سیسـتم عامل و نرم افزارهـای مورد نیاز کاربـر روی station کاربر 

نصب می شود، در راهکار Dektop Vurtualization محل نگهداری 
ماشین مجازی در server farm است  و کاربر از روی هر رابطی)گوشی 
موبایـل، سیسـتم کامپیوتری یا از طریـق وب از هرجایی( می تواند به این 
دسـکتاپ دسترسـی پیـدا می کنـد.  متداول تریـن راهـکار بـرای اتصال 
کاربرانـی کـه در داخل یک مجموعه و محل فیزیکی مشـخصی قراردارند 
از طریق Zero Client به بستر VDI متصل شوند. مزیت اصلی استفاده 
از Zero client حـذف مـواردی از قبیل نیاز به بروزرسـانی های سـخت 
افزاری، نصب و بروز رسانی سیستم عامل و همچنین نرم افزارهای موجود 
بر روی سیسـتم کاربر اسـت. این مورد می تواند باعث کاهش هزینه های 
خرید و ارتقای سیسـتم های سـخت افزاری Client در سازمان ها شده و 

همچنین بروز رسانی سیستماتیک Client ها را مهیا سازد.  
این راهکار چند موضوع را دنبال می کند که بنا به فراخور در کسب وکارهای 
مختلف، از یک یا چند قابلیت آن اسـتفاده می شـود. یکی از قابلیت  ها این 
اسـت که این امکان وجود دارد که سـخت افزاری که ابعاد کوچکی دارد، 
به جای خرید PC دسـکتاپ یا لپ تاپ، این سیسـتم در اختیار کاربر قرار 
داده می شـود، کـه نـه operating system روی آن قرار می گیرد که 
  sync با این سخت افزار operating system بعداً نگران باشد که آن
نمی شـود و یـا Configuration سـخت افزاری وجـود دارد که  هارد یا 
رمی داشـته باشـد که قدیمی شـده و نگران باشیم که ساپورت نمی کند و 

VMware Horizon view
تحولی بزرگ در مجازی سازی دسکتاپ 
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اگر کاربری بخواهد هر آنچه که 
بر روی دسکتاپ وجود دارد را 
استفاده کند؛ به جای حضور 

در محل کار خود می تواند از هر 
بستری به اطالعات دسترسی 

داشته باشد

این دستگاه، دستگاه ارزانی است.
پـس اگـر چنین چیزی وجود داشـته باشـد، چند اتفاق 
رخ می دهد؛ اگر سـخت افزار شـما قدیمی شـود، نیازی 
بـه تغییـر ایـن سـخت افزار وجـود نـدارد و نیاز نیسـت 
بعد از سـیکل چندسـاله سـخت افزار جدیـد خریداری 
شـود. صرفاً بسـتر شـبکه می خواهد که اکثر شـرکت ها 
بـه صـورت land�based از آن اسـتفاده می کننـد و 
به server farm شـما و دسـکتاب  متصل می شوند. 

در واقع دسـکتاپ کاربر به جای آنکه روی سیسـتم کاربر ذخیره شـود، به 
صورت مجازی بر روی سـرورها قرار می گیرد بنابراین یکی از مزایای این 
نرم افزار، از یک سـو این اسـت که برای تغییر سـخت افزار و قدیمی شدن، 
 Maintenance نیـاز بـه خرید را حذف می کند و از سـوی دیگر امکان
ایـن ماشـین مجـازی که شـامل آپدیت کردن نرم افزارهاسـت، در بسـتر 
virtualization انجام شـود و خیلی سـریع بتوان بر روی بسـیاری از 

ماشین ها publish کرد که هزینه آن هم به شدت کاهش می یابد. 
مزیـت دیگـر وابسـتگی کمتـر بـه Help desk و کاهـش زمـان 
Maintenance سـرویس های دسـکتاپ اسـت کـه می توانـد باعـث 
کاهش هزینه های نفر سـاعت سـازمان ها و همچنین کاهش زمان بازگرد 

از خرابی جهت باالآوردن دسکتاپ معیوب را ایجاد کند.
بـر ایـن اسـاس با این راهکار، سـاختاری ایجاد می شـود کـه موجب عدم 
وابسـتگی بـه سـخت افزار و کاهش وابسـتگی به افراد فنـی جهت نصب و 
راه اندازی های مجزا از هم در بسـتر شـبکه می شـود و یک مزیت دیگر هم 

برای ماجرای دورکاری داشته باشد.
با توجه به شرایط کرونا و زمان نامحدودی که برای پایان آن متصور است، 
 Desktop مزیت دیگر این نرم افزار این است که کاربری که بخواهد از آن

و آنچـه که در آن وجود دارد، اسـتفاده کند، 
به جای آنکه نیاز به حضور در محل کار خود 
داشته باشد، می تواند از طریق هر بستری از 
جملـه موبایل، لپ تاپ و کامپیوتر شـخصی 
بـه آن اطالعـات دسترسـی داشـته باشـد و 
از آنجـا کـه پروتکل هـای اختصاصـی برای 
ارائـه ایـن دسـکتاپ وجـود دارد، اسـتفاده 
از ایـن solution به صرفه تـر و پایدارتـر از 

سولوشن هایی چون VPN و از این دسته موارد است.
مزیت دیگری که این solution دارد، این است که یک مجموعه ممکن 
اسـت سیاسـت هایی برای اعمـال policy درنظر بگیرد. بـه عنوان مثال 
سیاسـت سـازمان این باشـد که اینترنت را قطع کند و اگر کسـی بخواهد 
از اینترنت اسـتفاده کند، باید به دسـکتاپ خاصی متصل شـود. با توجه به 
سیاست ها می توان به گونه ای policy بر روی آن Apply کرد که در آن 
مشخص شود که چه فایلی بر دسکتاپ نصب و یا حذف کرد. این امکانات 
می تواند کاربر را محدود کند، بدون اینکه این نگرانی وجود داشـته باشـد 

که بتواند بدون اطالع سازمان، اطالعاتی را استخراج کند. 
این موضوع برای برخی از سازمان ها دارای مزیت است؛ سازمان هایی که 
می خواهنـد اینترنـت را از اینترانـت جدا کنند و یا اینکه نگران آن باشـند 
کـه پهنای باند اینترنت درگیر مسـائلی چـون دانلود فیلم، موزیک و یا هر 
چیز دیگر شود. بر این اساس بدون اینکه محدودیت در سایت ایجاد کند، 
می توانـد ایـن مـوارد را کنترل کند. به عنوان مثال وقتی برای دسـکتاپی 
۲۰گیـگ در نظر گرفته شـود، دیگر نمی تـوان روی آن فیلم دانلود کرد یا 
حتی اگر فیلم هم دانلود شود، نمی توان آن فیلم را از روی دسکتاپ خارج 
 voice کـرد  کـه ایـن مهم به همراه این قابلیت که می توان دسترسـی به

نگاهتخصصی
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را بـر روی دسـکتاپ محـدود سـاخت، می تواند به 
عنوان فیلترینگ هوشـمند نیز مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. مزیت دیگری که بـرای این راهکار می توان 
در نظر گرفت، مواردی اسـت که نیاز اسـت برخی 
افراد بر روی یک سرور خاص کانفیگی انجام دهند 
و یا نرم افزاری را تغییر دهند. در گذشـته این افراد 
باید در آن سـازمان حاضر می شـدند و مدیر شبکه 
دسترسـی الزم را در اختیـار آنها قـرار می داد تا در 

نهایت بتوانند به سرور متصل شوند و کاری که می خواهند را انجام دهند. 
در حال حاضر با این سولوشـن، شـرایطی ایجاد شـده که فرد در خارج از 
مجموعه می تواند به سرور مدنظر و دسکتاپ اختصاصی Connect شود 
و هر آنچه که الزم است را ببیند و همان کاری که به صورت حضوری انجام 
مـی داد، بـه صـورت غیر حضوری انجـام دهد. تفاوت ایـن موضوع با مورد 
قبلی  این اسـت که آن کار بر روی دسـکتاپ انجام می شـد و این دورکاری 

بر روی سرور.
ایـن solution مزیـت دیگـری هـم دارد و آن، این اسـت که اپلیکیشـن 
virtualization داشـته باشیم، به عبارت دیگر فرد می تواند نرم افزاری 
را بر روی دسکتاپ خاصی نصب کند و آن نرم افزار را بر روی دسکتاپ های 
دیگر از همان نوع سیستم عامل publish کند. به عبارت دیگر بدون آنکه  

نیـاز باشـد نرم افزار خاصی برروی سیسـتم شـما 
RUN شـود و فضای  قابل توجهی از سیستم شما 
برای نصب و اجرای آن برنامه اشغال شود، می توان 
آن نرم افـزار را روی دسـکتاپ دیگـری نصب کرد 
 publish و آن دسـکتاپ را بر دیگر دسـکتاپ ها
کـرد و لـذا دسـکتاپ هایی که نرم افزار بـرای آنها 
 shortcut شـده است به صورت یک publish
به نرم افزار دسترسـی دارند و برای کاربر مشخص 
نمـی شـود کـه ایـن نرم افزار عماًل بر روی آن سیسـتم نصب نشـده اسـت 
و صرفـاً دسترسـی جهـت اجـرا خواهـد داشـت زمانی کـه shortcut را  
RUN می کنیـد، آن اپلیکـش روی سیسـتم شـما RUN می شـود، بدون 
آنکه بر روی station شما نصب شده باشد، که این موضوع مزیت خیلی 
زیادی دارد و با اجرای آن، صرفه جویی قابل توجهی در منابع رخ می دهد. 
 dedicated مزیـت دیگـر این اسـت که می توان از سولوشـن های غیـر
اسـتفاده کنیم، یعنی می توانیم دسـکتاپ های share داشـته باشـم. به 
عنـوان مثـال سـرویس Windows 10  را بایـد بـرای تعـدادی از افـراد 
 ارائـه داد کـه اگـر بـرآورد کنیـم بـرای نصـب آن نیازمند ۴ گیـگ ram  و

 core" CPU" 2  هسـتیم. در حالـت عـادی بایـد بـه ازای هر نفر  ۴ گیگ 
ram سرور و core" CPU" 2 در نظر گرفت. اما با توجه به قابلیت هایی 

در حال حاضر با این سولوشن، 
فرد  که  شده  ایجاد  شرایطی 
می تواند  مجموعه  از  خارج  در 
دسکتاپ  و  مدنظر  ســرور  به 
اختصاصی Connect شود و هر 

آنچه که الزم است را ببیند

نگاهتخصصی
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 VMware Horizon سولوشن
از پیچیدگی برخوردار نیست. 
به همین دلیل برای استفاده 

در ایران بسیار مقرون به صرفه 
است

که بر روی دسکتاپ های به نوعی share وجود 
داد، این اسـت کـه تکنولوژی های مختلفی چون 
instant clone  و یـا linked clone وجـود 
دارند. که بدلیل آنکه بخش قابل توجهی از منابع 
مصرفـی سیسـتم هایی که از یک سیسـتم عامل 
استفاده می کنند، مشترک است، این تکنولوژی 
بـا حذف نیـاز به نصب های جداگانـه و تخصیص 

منابع اختصاصی، می تواند منابع مصرفی را به شدت کاهش دهد.
در ایـن گـزارش سـعی شـد قابلیت هـای ایـن راهـکار به طور خالصـه بیان 
 Desktop شـود. بایـد بـه ایـن موضوع اشـاره کرد کـه لیـدر راهکارهـای
virtualization سال ها شرکت Citrix بوده است که اخیراً طبق گزارش 
گارتنر در سال ۲۰۲۰ راهکار VMWARE گوی سبقت را از شرکت مذکور 
ربـوده اسـت . باید دقت داشـت محصـول Citrix جهت برقـراری اتصاالت 
خارجی نیازمند راهکار Netscaler و پرداخت هزینه های جداگانه است. 
ایـن درحالـی اسـت که در ایـران بدلیل عدم وجود قانون کپـی رایت، امکان 
استفاده از الیسنس های موجود بدون نیاز به کرک در سطح نرم افزار بر روی 
اغلب محصوالت VMware از جمله محصول Horizon آنرا جذاب تر از 

قبل می کند. به همین دلیل برای استفاده در ایران 
بسیار مقرون به صرفه است.

بایـد بـه این موضوع توجه داشـت که برای اجرای 
این سولوشـن باید طراحی درسـتی صورت گیرد 
که نیازمند خدمات مشـاوره ای و نظر کارشناسی 
متخصصـان ایـن حـوزه اسـت تـا متناسـب بـا 
نیازمنـدی یـک مجموعه، ماژول هـا و منابعی که 

برای اجرای این سولوشن نیاز است، طراحی شود.
شـرکت آلیاسـیس   با تیمی توانمند تمامی مراحل الزم شـامل  فازهای 
 Horizon View شـناخت، طراحی، پیاده سـازی و پشتیبانی  محصول
را انجام خواهد داد،  حتی در صورتی که مشتری تمایل به خرید الیسنس 
 Partner ship اصلی  داشـته باشـد، این شـرکت می توانـد با توجه بـه
بـا شـرکت VMWARE، تمامـی الیسـنس های مـورد نیـاز مشـتری را 

مستقیماً خریداری کند.
این راهکار در حال حاضر در شرکت آلیاسیس به صورت پایلوت اجرا  شده 
و شـرایط الزم در البراتور شـرکت مهیاسـت و تمام فیچرهای آن  جهت 

مشاهده عملی برای مشتریان این شرکت مهیا شده است.

نگاهتخصصی
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سیسکوWebexClassroomsرابرایآموزشآنالینارائهمیکند

Webex Classrooms با هدف 
مدیریت  سیستم های  تقویت 
یادگیری سنتی (LMS) طراحی 
و  ارتباط مطلوب  امکان  و  شده 
دانش آموزان  با  معلمان  ایمن 
زمان  در طول  را  آنها  والدین  و 
برگزاری کالس، قبل و بعد از آن 

فراهم می کند

گزارش

تازه ها ی سیسکو

نویسنده: معصومه احمدیان
همزمان با شروع یادگیری آنالین، سیسکو نسخه ای 
از پلتفـرم کنفرانـس ویدئویـی را بـا ویژگی هـای 

مخصوص معلمان و دانش آموزان، ارائه می دهد.
سیسـکو در آخرین روزهای ماه آگوسـت و در آستانه 
ماه سـپتامبر که در بسـیاری از کشـورها شروع سال 
تحصیلـی جدیـد بـرای دانش آمـوزان اسـت، پیش 
  Webex Classrooms نمایش این پلتفرم با نام
را ارائه کرد؛ نسخه ای از پلتفرم کنفرانس ویدیویی که 
برای ارتباط معلمان با دانش آموزان و والدین طراحی 

شده است. 
 )LMS( این محصول که با هدف تقویت سیستم های مدیریت یادگیری سنتی
طراحـی شـده اسـت، امکان ارتباط مطلوب و ایمن معلمان بـا دانش آموزان و 

والدین آنها را در طول زمان برگزاری کالس، قبل و بعد از آن فراهم می کند.
Webex Classrooms بـه معلمـان اجازه می دهد تا کالس های آنالین 
را ترتیب دهند، ساعت های اداری مجازی یا کنفرانس های والدین و معلمان 
را برنامه ریـزی کـرده و حضـور در آنهـا و یادداشـت برداری را انجـام دهند. در 

عیـن حـال، دانش آمـوزان می تواننـد از ایـن برنامه 
برای مشـاهده جدول برنامه هـای کالس ها، مطالب 
ضبط شـده در طول کالس، یادداشت ها، تکالیف و... 

استفاده کنند.
از ویژگی های جالب این برنامه این است که معلمان 
می توانند جلسات کالس را قفل کنند تا فقط کاربران 
واردشـده و دانش آموزان بتوانند به کالس بپیوندند. 
ایـن کار بـرای متمرکـز نگـه داشـتن کالس درس 
طراحی شده است. ویژگی دیگر این پلتفرم این است 
که قابلیت میزبانی مشـترک را برای دستیاری معلم 
ارائه می دهد. همچنین بخشی به نام breakout rooms ارائه می دهد تا 
دانش آموزان بتوانند در گروه های کوچک با یکدیگر کار کنند و همزمان معلم 

بر آنها نظارت داشته و یا به گروه آنها بپیوندد. 
والدیـن نیـز می تواننـد از این پلتفرم بـرای ارتباط با معلمان اسـتفاده کرده و 

پیشرفت فرزندشان را پیگیری و یا در انجام تکالیف کمک کنند.
سیسـکو انتظار دارد Webex Classrooms  در سـه ماهه چهارم سـال 

۲۰۲۰ در دسترس عموم قرار گیرد.



35

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

9 شمــــاره 
پاییــز 1399

سیسکوبرایفیلترصدایپسزمینهدرجلساتآنالین
BabbleLabsراخریداریمیکند

تکنولوژی  که    BabbleLabs
را  گفتار  تقویت  و  نویز  حذف 
توسعه داده است، با استفاده از 
تشخیص  برای  مصنوعی  هوش 
کاهش صداهای  و  انسان  گفتار 
مزاحم، همزمان با اینکه صدای 
می کند،  تقویت  را  بلندگو 
صداهای ناخواسته پس زمینه را 

فیلتر می کند

گزارش

در یـک کنفرانـس ویدیویـی و در میانه بحث های 
جـدی کاری و تجاری، قطعـاً صداهای پس زمینه 
مزاحـم و گاهـاً آزاردهنده مثل ماشـین چمن زنی 
همسایه، سروصدای بازی بچه ها بیرون از پنجره، 
صدای دزدگیر خودروهای پارک شـده در خیابان 
و... می توانـد تجربـه تلخـی از حضور در جلسـات 
آنالیـن بـه همراه داشـته باشـد. سیسـکو صاحب 
سـرویس کنفرانس ویدئویـی WebEx تصمیم 
گرفتـه در ایـن زمینـه کاری انجام دهد و به همین 
دلیل اعالم کرد که قصد دارد BabbleLabs را 
خریداری کند تا در زمینه فیلتر کردن سروصدای 
پس زمینـه بـه سیسـکو کمک کنـد. مدیرعامل و 

بنیانگذار BabbleLabs نیز از خریداری توسـط سیسـکو ابراز رضایت 
 Cisco در تیـم همکاری BabbleLabs کـرده و معتقد اسـت ادغـام

می تواند چشم انداز مشترک را به طرز چشمگیری تسریع کند.
سیسـکو ایـن خبـر را اواخر ماه آگوسـت اعـالم کرد که بـه منظور کاهش 
و یـا حذف سـروصداهای ناخواسـته کـه در پس زمینه برگزاری جلسـات 
ویدئوکنفرانـس WebEx در دنیـای واقعـی اتفـاق افتـاده و بـه گـوش 
حاضریـن جلسـه می رسـد، شـرکت  اسـتارت آپی BabbleLabs را 
خریـداری خواهـد کـرد تا در حـوزه فناوری حـذف صدا و تقویـت گفتار 

همکاری کنند.
BabbleLabs یک شرکت فناوری است که در سال ۲۰۱۷ راه اندازی 

شـده و در زمینـه توسـعه ارتباطات بین انسـان و 
ماشین فعالیت می کند. 

BabbleLabs  کـه تکنولـوژی حـذف نویـز و 
تقویت گفتار را توسـعه داده اسـت، با اسـتفاده از 
هـوش مصنوعـی برای تشـخیص گفتار انسـان و 
کاهـش صداهـای مزاحم، همزمان با اینکه صدای 
بلندگو را تقویت می کند، صداهای ناخواسته پس 
زمینه را فیلتر می کند. سیسـکو معتقد اسـت این 
کار کمک زیادی به بهبود کیفیت جلسات کرده و 
رضایت بیشتر کاربران از حضور در جلسات آنالین 

را به همراه خواهد داشت.
براسـاس اعـالم سیسـکو، انتظار مـی رود قرارداد 
همکاری در سه ماهه فعلی پس از تصویب مقررات بسته شود تا کارمندان 

BabbleLabs عضو گروه همکاری سیسکو شوند.
گفتنـی اسـت یکـی از راهکارهایـی کـه سیسـکو در دوران دورکاری 
شـرکت ها و سـازمان ها در پـی شـیوع ویـروس کرونـا، بـرای برگـزاری 
جلسـات ویدئوکنفرانـس مطلوب تـر، ایمن تـر و اثربخش تـر ارائـه کرده، 
سـرویس Cisco WebEx  اسـت که راهکاری امن جهت ارائه سرویس 

ویدئوکنفرانس و ترکیبی از صدا، تصویر و کنفرانس تحت وب است.
ویژگی هـای منحصربه فـرد این سـرویس جهـت برگزاری سـمینارهای 
عمومی، سخنرانی و... آن را به یکی از محبوب ترین ، ساده ترین و مؤثرترین 

سرویس های برگزاری جلسات راه دور تبدیل کرده است.
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Cisco DNA Spaces  یک بستر 
خدمات مبتنی بر فضای ابری و در 
واقع یک پلتفرم خدمات موقعیت 
مکانی داخلی است که از طریق 
آن، سازمان ها می توانند در مورد 
نحوه حرکت مردم و اشیاء در کل 
فضاهای فیزیکی خود اطالعاتی 

کسب کنند

گزارش

ادغامسیسکووServiceNowبرایردیابیتماسدرمحلکار

سیسـکو و شـرکت ServiceNow خبـر از 
همـکاری جدیـدی بـا هدف تـالش بـرای ردیابی 
ناقـالن بیماری کرونا داده انـد. ردیابی ناقالن یکی 
از مؤثرتریـن راه هـا برای کاهش سـرعت شـیوع و 
کاهـش تأثیـر طوالنی مـدت همه گیـری ویروس 
کرونا در نظر گرفته شده است. بدین منظور پلتفرم 
مکان یابـی سیسـکو )DNA Spaces( با برنامه 

ردیابی تماس ServiceNow ادغام می شود.
نرم افـزاری  شـرکت  یـک   ServiceNow
آمریکایی اسـت که در سـال ۲۰۰۴ تأسـیس شده 
و در زمینـه مدیریـت خدمـات فنـاوری اطالعات 

)ITSM(، مدیریـت عملیـات فنـاوری اطالعـات )ITOM( و مدیریـت 
تجارت فناوری اطالعات )ITBM( فعالیت می کند.

این دو شـرکت اعالم کرده اند که این ادغام به آنها کمک می کند تا میزان 
تعامـالت کارمنـدان را بهتر درک کننـد و به آنها اجازه می دهد در صورت 

مثبت بودن نتیجه آزمایش، اقدامات فوری و آگاهانه تری انجام دهند.
گفتنـی اسـتCisco DNA Spaces  یـک بسـتر خدمـات مبتنـی 

بـر فضـای ابـری و در واقـع یک پلتفـرم خدمات 
موقعیـت مکانـی داخلی اسـت کـه از طریق آن، 
سـازمان ها می توانند در مورد نحوه حرکت مردم 
و اشـیاء در کل فضاهـای فیزیکی خود اطالعاتی 
کسـب کننـد. ایـن پلتفـرم شـامل فناوری های 
موقعیـت مکانی جغرافیایی بی سـیم و سـازمانی 
سیسـکو اسـت که در زمینه ردیابـی تماس، این 
پلتفـرم داده هـا و تجزیه و تحلیل هـای مبتنی بر 
مـکان در مورد چگونگی حرکت افراد و اشـیاء در 
مکان های اداری فیزیکی یا سـاختمان های دیگر 

را ارائه می دهد.
از آن طـرف، سـرویس »Safe Workplace Suite« کـه محصـول 
شـرکت ServiceNow اسـت، بـه منظـور ایجـاد ابزارهایـی بـرای 
بازگردانـدن کارمندان به محل کار، ردیابی سـالمت و مدیریت موجودی 
بـرای مـواردی ماننـد تجهیـزات محافظتی شـخصی در هنگام باز شـدن 
مجدد اقتصاد و شرکت ها در دوران همه گیری کرونا، به شرکت ها طراحی 

شده است. 
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Cisco Email Security اولین 
الیه دفاعی در برابر تهدیدات 

سایبری را فراهم کرده و از 
داده های حساس خروجی 

محافظت می کند. از هرزنامه، 
ارسال کنندگان متقلب و 

پرونده های آلوده  محافظت 
می کند و برای جلوگیری از 

حمالت، URL های خطرناک را 
مسدود می کند

گزارش

Cloud Mailbox Defense ؛راهحلسیسکوبرایمحافظتدربرابر
تهدیدهایپیشرفتهایمیل

سیسکوSecureXیکپارچهترینپلتفرمامنیتسایبریخودراارائهکرد

سیسکو ۳۰ ژوئن )اواسط تیرماه( گسترده ترین و یکپارچه ترین پلتفرم امنیت 
سـایبری ابری- بومی خود با نام SecureX را در سراسـر جهان در دسترس 
قـرار داد کـه هـدف آن ایجـاد دید بهتر به مشـاغل از طریـق تجزیه و تحلیل و 

اتوماسیون گردش کار است. 
ایـن پلتفـرم داده هـا در فضای ابری، شـبکه و اپلیکیشـن ها را تجزیه و تحلیل 
کرده و به مشتریان امکان شناسایی خطرات و پاسخگویی مؤثرتر به تهدیدها 

را می دهد.

رئیـس گـروه بازرگانـی امنیتی سیسـکو درخصوص این پلتفرم گفته اسـت: 
»SecureX محـور اصلـی نمونـه کارهـای امنیتی سیسـکو و اوج سـال ها 

توسعه است.«
اطمینان از ایمن بودن کسـب وکار، تسـریع در زمان برای شناسـایی و بررسی 
تهدیدهـا، انجـام خودکار گـردش کار )و در نتیجه کاهـش هزینه ها و تقویت 
امنیت(، ساده سازی و به حداکثر رساندن مزایا و... ازجمله مزیت های استفاده 

از این پلتفرم است.

 Cloud Mailbox ارائـه  حـال  در  سیسـکو 
Defense بـرای Office365 اسـت کـه باعـث 
افزایـش محافظـت در برابـر تهدیدهـای پیشـرفته 
ایمیل ازجمله فیشـینگ، باج افـزار، جعل اطالعات و 
هرزنامه می شـود. اگرچه Secure Office 365 در 
برابر تهدیدات پیشـرفته انتقال ایمیل به فضای ابری 
سـهولت و مقیاس پذیری را فراهم می کند، اما ممکن 
اسـت باعث افزایش خطر جذب حسـاب و آلودگی به 
بدافزار نیز شود. به همین دلیل به یک راه حل امنیتی 
ایمیل متمرکز بر فضای ابری نیاز اسـت که با استفاده 
از جلوگیری از حمله به صندوق های پستی ابری شما، 
بتوانید از آن اسـتفاده کنید و از کسـب وکار و کاربران 

خود محافظت کنید.
cloud- یـک راه حـل امنیتـی یکپارچـه Cloud Mailbox Defense

native برای مایکروسـافت ۳۶۵ اسـت که بر اسـتقرار سـاده، اصالح آسـان 
حمله، دید برتر و بهترین کارآیی تمرکز دارد. هیچگونه الزامات معماری پنهان، 

مراحل پیکربنـدی اضافی و ادعاهای گمراه کننده در 
آن وجـود نـدارد. پیکربنـدی نیـز حداقلی اسـت و در 
کمتـر از ۵ دقیقـه کامـل می شـود. در واقـع می تـوان 
ادعـا کـرد Cloud Mailbox Defense اولیـن 
راه حلی اسـت که »به همان آسـانی که ادعا می شـود 

آسان است«. 
 Cisco Email پیـش از ایـن و سـال ها قبـل نیـز
Security توسـط سیسـکو معرفـی شـده بـود که 
بهترین دفاع در برابر فیشینگ، بدافزارها و باج افزارها 
بـود کـه از قابلیت محافظت از اطالعـات و رمزگذاری 
محتوا برای محافظت از اطالعات حساس و محافظت 
 Cisco .از ایمیل هـای خروجـی برخـوردار اسـت
Email Security اولیـن الیـه دفاعـی در برابـر 
تهدیـدات سـایبری را فراهـم کـرده و از داده های حسـاس خروجی محافظت 
می کنـد. از هرزنامـه، ارسـال کنندگان متقلـب و پرونده های آلـوده  محافظت 

می کند و برای جلوگیری از حمالت، URL های خطرناک را مسدود می کند.
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نویسنده: حمید اسفندیاری
فنـاوری 5G جدیدتریـن نسـل از ارتباطات سـیار 
است که پس از نسل چهارم آن یعنی 4G به تدریج 
مـورد بهره برداری قـرار خواهد گرفت. این فناوری 
کیفیـت و سـرعت انتقال داده هـا را با تحولی عظیم 

روبرو خواهد ساخت .
شاید در سال ۱۹۸۲، زمانی که نسل اول ارتباطات 
سـیار بـه کار گرفتـه شـد؛ هیـچ کـس کوچکترین 

تصویـری از سـرعت رشـد، فراگیـری و تبدیل آن به یک ضـرورت غیرقابل 
انکار نداشت. 

بـه عقیده ی کارشناسـان ظهور نسـل دوم شـبکه ی تلفن همـراه )4G( در 
سال ۱۹۹۱ به عنوان یکی از نقاط عطف در توسعه فناوری های دیجیتال به 
حساب می آید و پس از آن بود که سرعت رشد و تکامل این نوع از شبکه ها 
با توجه به افزایش تصاعدی تقاضا دوچندان شد. بطور تقریبی هر ۱۰ سال 
یکی از این نسل های ارتباطی معرفی شدند و به نظر می رسد این فاصله در 

سال های آتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
اگرچه مطابق اسـتانداردهای مدون شـبکه ی تلفن همراه 4G قادر خواهد 
بـود تـا اطالعـات را بـا سـرعتی معادل یـک گیگابیت بـر ثانیـه جابجا و در 
دسترس کاربران قرار دهد؛ اما رشد فناوری های وب و گسترش کاربردهای 
آن مشـترکان را در انتظـار دسـتیابی بـه سـرعت و کیفیـت باالتـر هـر روز 

مشـتاق تر و متوقع تر می کند. از این رو متولیان و 
ارائه دهندگان ارتباطات سـیار در تالش هستند تا 
هرچه زودتر و مطابق با الگوی۱۰ سـاله ی مرسـوم 
زیرسـاخت های الزم را در جهـت ارائـه ی رسـمی 
خدمـات 5G فراهـم آورنـد. اگرچـه ممکن اسـت 
همانند نسـل چهارم، برخی از قابلیت های 5G نیز 

زودتر از موعد مقرر پیاده سازی شوند. 
سـرعت حداقلی شـبکه 5G در ساعت اوج مصرف 
۱۰۰ مگابیـت بر ثانیه اسـت و حداکثر سـرعت آن بـه ۲۰ گیگابیت بر ثانیه 

می رسد. 
اینترنـت 5G زندگـی مـا را به نحوی متحول خواهد کرد که شـاید در حال 
حاضر قادر به تصور و تجسم آن نباشیم. برآوردها نشان می دهند که تا سال 

۲۰۳۵ این فناوری، بازاری ۱۲,۳ تریلیون دالری خواهد داشت. 
5G عـالوه بـر دنیـای فنـاوری، دنیای حقیقـی و محیط پیرامونـی ما را نیز 
بـه شـدت متاثر خواهد سـاخت. از ایـن رو اکثر اپراتورهـا و تولید کنندگان 
گوشـی های هوشـمند در تـالش انـد تا در زمـره ی اولین عرضـه کنندگان 

دستگاه های 5G قرار گیرند.   

g 5 در دستان غول های فناوریG توسعه
هرچند به نظر نمی رسـد تا پایان سـال ۲۰۲۰ شاهد گستردگی چندانی در 

»5G« فناوری تحول آفرین

رشد فناوری های وب و گسترش 
کاربردهای آن مشترکان را در 
انتظار دستیابی به سرعت و 

کیفیت باالتر هر روز مشتاق تر و 
متوقع تر می کند

گزارش



39

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

9 شمــــاره 
پاییــز 1399

شبکه ی 5G باشیم اما می توان از هم اکنون برخی از تالش های اپراتورهای 
مطرح جهان در پیاده سازی نسل پنجم را شاهد بود. 

در انگلسـتان شـرکت های Vodafone و EE و در ایـاالت متحـده 
شـرکت هایی همچـون AT&T و T�Mobile بـا اشـتیاق فراوانی در حال 

انجام تست های فنی و پیاده سازی های پایلوت شبکه ی 5G هستند. 
برخی از سازندگان گوشی های هوشمند نیز به موازات همین فعالیت ها در 

تالش برای ساخت گوشی های پشتیبانی کننده از فناوری 5G هستند. 
بـا این وجود اخبار منتشـر شـده برخی از غول های فنـاوری همچون اپل را 
خارج از دایره ی گسترش دهندگان این فناوری نشان می دهد، بطوری که 
اپل توسعه محصوالت مرتبط با این 5G را به سال ۲۰۲۰ موکول کرده است  

. موضوعی که علت آن در سیاست ها و رویکردهای 
گذشته ی اپل قابل رهگیری و تحلیل است. 

سـایر رقبـای اپل مانند سـامونگ و هـوآوی برنامه 
ریـزی و سـرمایه گـذاری سـنگینی در ایـن حوزه 
صـورت داده انـد. همچنیـن شـرکت اینتـل نیز در 
خصـوص طراحی وسـاخت مودم هـای 5G نهایت 
تالش خود را بکار بسـته اسـت، هرچند هنوز زمان 
مشخصی  برای عرضه ی این دستگاه ها اعالم نشده 

است. 
در حال حاضر در ایران و سـایر نقاط جهان نسـل چهارم شـبکه های تلفن 

همراه در حال استفاده است.

g 5 در ایرانG وضعیت
طی سال های اخیر ایران تالش قابل توجهی در توسعه زیرساخت شبکه های 
تلفن همراه داشـته اسـت. بهره برداری از فناوری های نوین این حوزه را با 

حداقل فاصله نسبت به سایر کشورهای جهان به انجام رسانده است.  
ایرانسل در سال ۹۶ با همکاری شرکت اریکسون 5G را با موفقیت آزمایش 
کـرد و موفق شـد تا در تبادل دیتا به سـرعتی معـادل ۲۴ گیگابیت بر ثانیه 

دست یابد. 
ایرانسل همچنین میزان بهینه سازی انرژی در این 
فنـاوری را ۳ برابـر باالتر از نسـل چهارم آن توصیف 

کرده است.
ایرانسـل امیـدوار اسـت تـا در آینـده نزدیـک و بـا 
اسـتقرار زیرسـاخت های الزم در مدار بهره برداری 
، امکان بهره گیری از سرعت انتقال داده ها را تا ۱۰ 

گیگابیت بر ثانیه برای کاربران خود فراهم آورد. 

اپل توسعه محصوالت مرتبط با 
این 5G را به سال 2020 موکول 
کرده است  . موضوعی که علت 
آن در سیاست ها و رویکردهای 
گذشته ی اپل قابل رهگیری و 

تحلیل است

گزارش
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اتصـال خـودرو ها، ماشـین آالت و تجهیـزات IOT به 
اینترنت نسـل ۵ از دیگر برنامه هایی اسـت که ایرانسل 

در دست اقدام دارد. 
همـراه اول، به عنـوان بزرگترین اپراتور کشـور نیز در 
سـال ۱۳۹۶ تفاهم نامه ای را در این زمینه با شـرکت 
نوکیا امضاء کرده است. همراه اول وعده داده است که 
کاربران این اپراتور نیز همزمان و همگام با مردم سایر 

کشورها به 5G دسترسی خواهند داشت. 

g  5«، رایانش ابری ، خودروهایG«
هوشمند و صنایع

بـه زودی، عمـده ی اطالعـات و محتوای موجود در گوشـی های هوشـمند و 
سـایر دسـتگاه های حوزه IOT  بر بسـتر فضای ابری جای می گیرند. بازی ها، 
برنامه های مختلف گرافیکی و واقعیت مجازی و بسیاری دیگر از اطالعات بر 
روی سـرورهای ابری قرار خواهند گرفت. سـرعت تبادل اطالعات در 5G به 
قـدری زیاد اسـت کـه دیگر تفاوتی نمی کند این اطالعات بـر روی هارد درایو 
گوشی و یا تبلت شما قرار دارند یا بر روی یک سرور در نقطه ی دیگری از جهان.

یکـی دیگـر از مزیت های عمده ی 5G این اسـت که در سـطح کاربر نیاز به 
سـخت افزارهـای قدرتمنـد را به شـدت کاهـش خواهد داد، زیـرا عمده ی 

عملیات های پردازشی بر بستر سرورهای Cloud اتفاق می افتد. 
5G به همان میزان که برای کاربران نهایی آن با اهمیت است، برای صنایع 
نیـز حائـز اهمیت اسـت. کمپانی های بزرگ از خط تولیـد تا ناوگان حمل و 
نقل خود را با آن مدیریت می کنند؛ مغز روبات ها، دستگاه های هوشمند و 
حتی شبکه های داخلی آنها می توانند بر بستر 5G و Cloud فعالیت کنند 

و نظارت و کنترلی دقیق بر روی آنها صورت پذیرد. 
5G حتی می تواند با تعیین محدوده فرکانسی مشخص تنها فضای داخلی 
یـک شـرکت را پوشـش دهد و جایگزیـن امنی برای شـبکه های محلی در 

آن باشد. 
 5G ،بـر خـالف آنچه در نسـل فعلی شـبکه های مخابراتی شـاهد هسـتیم
می تواند در دو سطح متفاوت از کارایی و عملکرد به مشتریان ارائه شود. در 
حالی که ممکن اسـت تلفن های هوشـمند باز هم با یک تاخیر بسیار جزئی 
در تبادل داده ها روبرو باشند، 5G برای کاربردهای حساسی مانند کنترل 
خودروهـای خودران و هوشـمند نوع دیگری از اتصـال قدرتمند و پایدار را 
ارائـه می کنـد، اتصالی کـه در اصطالح بـه آن uRLLC )اتصال کاماًل قابل 
اطمینـان، پایـدار و بالدرنگ( گفته می شـود و در آن هیچ جایی برای حتی 
یک ثانیه تاخیر و تعلل وجود ندارد. نوعی از اتصال که عالوه بر خودروهای 

خودران در پهبادها نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
یکی از الزمات فنی در طراحی گوشـی های هوشـمند مجهز به 5G، نصب 
تعداد بسـیار بیشـتری از آنتن هاسـت. مهندسـان در شـرکت هایی مانند 

هوآوی سخت در تالش اند تا این آنتن ها را با در 
نظر داشـتن ضخامت و وزن پایین گوشـی های 

هوشمند، در آنها بگنجانند. 
علیرغـم اینکه فناوری نسـل پنجم شـبکه های 
اینترنتی به لحاظ فنی به راحتی قادر به هدایت 
و کنتـرل خودروهـای هوشـمند خواهد بود؛ اما 
در صـورت رواج و گسـترش اسـتفاده از اینگونه 
خودروهـا، باز هم مشـکالت مربـوط به ترافیک 
بـه قوت خود باقی خواهنـد ماند، زیرا ترافیک با 
عوامل گوناگونی درگیر و در ارتباط اسـت. اما با 
وجود چنین شـرایطی یک فرق عمده با شـرایط فعلی وجود خواهد داشت، 
شـما می توانید پشـت یک ترافیک سنگین، با خیال راحت تبلت و یا گوشی 
هوشمند خود را روشن کنید و از همان جا فعالیت های کاری خود را شروع 
کنیـد؛ بـدون اینکه نیاز باشـد کمترین توجهی به وضعیت ترافیک داشـته 

باشید. 

g 6G خیز اروپا برای دستیابی به
اگرچه هنوز تا عرضه ی رسـمی شـبکه های 5G و فراگیر شـدن آنها زمان 
زیـادی پیـش روی خواهـد بود، با این حال کمیسـیون اروپا از هم اکنون در 
حال برنامه ریزی برای نسـل بعدی این نوع فناوری اسـت. این نهاد مدتی 
اسـت کـه در حال گـردآوری ایده ها و طرح های مفهومی کارشناسـان این 
حوزه است و یکی از نکاتی که در تدوین نقشه ی راه آنها از اهمیت ویژه ای 
برخودار اسـت، موضوع تعیین کاربردهای 6G است؛ کاربردهایی که شاید 

تصور آنها در حال حاضر برایمان کمی دشوار باشد. 

g جمع بندی
فناوری 5G  بطور قطع آینده ی جوامع مختلف را به طرق مختلفی دستخوش 
تغییر خواهد کرد. آینده ای که شاید بی شباهت به فیلم های علمی و تخیلی 
نباشد. با این وجود برخی از تخمین های کارشناسی فاصله ی ما را تا تحقق 
برخی از ایده ها، مانند خودروهای خودران تا حدود ۱۶ سـال دیگر برآورد 
می کنند. این در شـرایطی اسـت که پیش بینی می شود برای تحقق چنین 

امری ساالنه بودجه ای معادل ۲۰۰ میلیارد دالر مورد نیاز خواهد بود. 
همچنین با وجود هزینه های بسـیار باالی این فناوری، شـاید گسـترش آن 
صرفاً به صورت محدود و  تدریجی ممکن باشـد؛ به نحوی که در هر کشـور 
ابتدا شـهرهای بزرگ و در فازهای بعدی شـهرهای کوچک و روسـتاها به 

آن مجهز شوند. 
امـا بـا تمـام این تفاسـیر، با وجـود عزم جـدی و اقدامات به موقـع و بهنگام 
اپراتورهـای داخلـی به نظر می رسـد که ایران از جمله کشـورهای پیشـرو 
در توسعه ی زیرساخت های نسل پنجم شبکه های ارتباطی همراه باشد.   

 5G برای کاربردهای حساسی 
مانند کنترل خودروهای 

خودران و هوشمند نوع دیگری 
از اتصال قدرتمند و پایدار را ارائه 
می کند، اتصالی که در اصطالح 
به آن uRLLC (اتصال کاماًل قابل 

اطمینان، پایدار و بالدرنگ) 
گفته می شود

گزارش
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پشتیبانی مایکروسـافت از اندروید ظاهراً بـه دسـتگاه های اندرویـدی 
ایـن شـرکت همچون سـرفیس دوئو محـدود نخواهد بـود. گزارش های 
جدید نشـان می دهد ردموندی   ها مشـغول همکاری با گوگل هسـتند تا 
وب اپلیکیشن های پیش رونده ی )PWA( بیشتری برای عرضه در پلی استور 
توسـعه دهند. اپلیکیشن هایی که به کمک PWABuilder مایکروسافت 
سـاخته می شـوند، با اسـتفاده از ابزار گوگل موسـوم به Bubblewrap و 
کتابخانه هـای مرتبـط، از قابلیت  های جدیدی بهره خواهند برد که از میان 
آن ها می توان به استاندارد جدیدی برای میان برهای تحت وب و اعالن های 
هشـدار عمیق تر و سفارشی سـازی جلوه های بصری اشـاره کرد. با استفاده 
از قابلیت های جدید، وب اپلیکیشن ها رویکردی شبیه تر به اپلیکیشن های 

بومی گوشی پیدا می کنند.
مایکروسـافت می گویـد بـرای اجـرای قابلیت هـای جدیـد بـه تغییرات و 
تالش هـای چندان زیاد توسـعه دهندگان نیـاز نخواهد بود. البته احتماالً تا 
عرضه ی نهایی وب اپلیکیشـن های جدید در پلی اسـتور باید کمی منتظر 

بمانیـد. همـکاری جدید شـاید به طراحی و سـاخت اپلیکیشـن های بهتر 
بیانجامد.

همکاری مایکروسـافت و گوگل در برنامه های این چنینی عجیب نیسـت. 
قابلیت های جدید توسعه دهندگان را مجاب می کند بیش ازپیش از ابزارهای 
مایکروسـافت اسـتفاده کنند. به عالوه، گوگل نیز توسـعه دهندگان جدید 
بیشتری پیدا می کند که وب اپلیکیشن های مناسب اندروید طراحی و تولید 
می کنند؛ وب اپلیکیشـن هایی که به جای هدایت کاربر به اپلیکیشـن های 

عمومی داخل مرورگر، رویکردی طبیعی تر خواهند داشت.

طبق اطالعیه ی جدید Dell Technologies،  این شـرکت احتماال بعد 
از تابسـتان سـال آینده ی شمسی، VMware را از مالکیت خود درخواهد 
Dell Technolo� درآمـد هنگفتی عایـد VMware  آورد. جداسـازی

gies خواهد کرد.
Dell Technologies مالک اصلی شـرکت وی ام ویر )VMware(، در 
اطالعیه ای اعالم کرده اسـت که به جداسـازی )اسپین آف( این شرکت فکر 
می کند. Dell Technologies فعاًل تصمیم خود را نهایی نکرده اسـت؛ 
اما می گوید احتماالً فرایند جداسـازی VMware بعد از سـپتامبر ۲۰۲۱ 
)شهریور و مهر ۱۴۰۰( انجام می شود. Dell Technologies امروزه ۸۱ 
 VMware را دراختیـار دارد و با جداسـازی VMware درصـد از سـهام
می توانـد درآمـد سرشـاری به جیب بزند. DELL می گویـد حتی درصورت 
رخـداد ایـن اتفـاق، برنامـه دارد رابطـه ی اسـتراتژیک سـودمند متقابل با 

VMware را همچنان حفظ کند.   
در نـگاه اول، جداسـازی VMware از Dell Technologies ممکـن 

 VMware اسـت اتفاق چندان مهمی نباشـد؛ اما نباید فراموش کنید که
می تواند روی سودی که Dell Technologies کسب می کند، اثر مثبت 
 Dell نقشی بسیار مهم در تالش های VMware زیادی بگذارد. امروزه، و
Technologies درزمینـه ی رایانـش ابـری ایفـا می کنـد. نرم افزارهای 
 Dell محصـوالت درون  به طورویـژه   VMware توسعه داده شـده ی 
 Dell Technologies ادغام شـده اند. دو شـرکت Technologies
و VMware طبق قرارداد تجاری خود خدمات و روند تحقیق و توسـعه ی 

مشترکی دارند. 
شـاید از خود بپرسـید چرا تا تابسـتان ۲۰۲۱ قرار نیسـت روند جداسـازی 
VMware از Dell Technologies انجـام بگیـرد؟ کارشناسـان دلیل 
اصلـی ایـن موضوع را مالیات اعالم می کننـد. Dell Technologies در 
بیانیـه ی جدیـدش تأکید می کند هنوز برای تصمیـم نهایی به جمع بندی 
نرسـیده اسـت و به گزینه های استراتژیک دیگری نظیر حفظ مالکیت خود 

نیز فکر می کند.   

مایکروسافتوگوگلباهدفارائهوباپلیکیشنهایبیشتردرپلیاستورهمکاریمیکنند

احتمالجداییVMware  ازDell Technologiesبعدازتابستان2021

فناوری+
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از هـر ۱۰۰ نفـر ایرانـی  ۳۸ نفـر بـازی رایانـه ای 
می کنند.

بـر پایه این گزارش؛ در ایران ۳۲ میلیون بازیکن 
وجـود دارد کـه با توجه بـه جمعیت ۸۳ میلیونی 
ایـران در سـال ۹۸، از هـر ۱۰۰ نفـر ۳۸ نفر بازی 

می کنند. 
۳۸ درصـد بازیکنـان در سـال ۹۸ را زنـان و ۶۲ 
درصـد را مـردان تشـکیل می دهنـد. همچنین 
میانگین سـنی بازیکنان ۲۲ سـال اسـت که ۲۵ 
درصـد آنـان را کـودکان، ۴۴ درصـد را جوانان و 

۱درصد را کهنساالن تشکیل می دهند.
ایـن پژوهـش همچنیـن نشـان داده که از سـال 
بازیکنـان  تـا سـال ۱۳۹۸ جمعیـت   ۱۳۸۹
بازی هـای دیجیتـال ایران با ۸ درصد نرخ رشـد 
ترکیبـی سـالیانه از ۱۶ میلیـون بـه ۳۲ میلیون 

رسیده است.

g یک ساعت و نیم بازی در روز
براساس داده های بنیاد ملی بازی های رایانه ای، 
بازیکنـان بازی هـای دیجیتـال در سـال ۹۸ بـه 
طور متوسـط روزی ۹۳ دقیقه بـرای انجام بازی  
زمـان صرف کرده اند. افزون بـر این ۴۹ درصد از 
بازیکنان اعالم کرده اند که هر روز بازی می کنند.

آنطـور کـه در ایـن گـزارش اعالم شـده، با توجه 
بـه اینکـه بازیکنان عمومـاً از چنـد پلتفرم برای 
بـازی اسـتفاده می کنند، ۹۲ درصـد از بازیکنان 
روی پلتفـرم موبایل، ۲۰ درصد از بازیکنان روی 
پلتفرم رایانه و ۲۲ درصد از بازیکنان روی پلتفرم 

کنسول بازی می کنند.

g گروه بندی سنی کاربران بازی ها
براسـاس این گزارش، کودکان بین   ۳ تا ۱۱ سال 
۹۸ درصـد روی پلتفـرم موبایل، ۱۳ درصد روی 
پلتفـرم رایانـه و ۱۰ درصد روی پلتفرم کنسـول 

بازی می کنند.
ایـن در حالی اسـت که در گـروه نوجوانان ۱۲ تا 
۱۷ سـال سـن ، ۸۸ درصد روی پلتفـرم موبایل، 

۳۴ درصـد روی پلتفـرم رایانـه  و ۳۵ درصد روی 
پلتفرم کنسول بازی می کنند.

همچنیـن در گـروه سـنی ۱۸ تـا ۳۴ سـال، ۹۰ 
درصـد روی پلتفـرم موبایـل، ۲۲ درصـد روی 
پلتفـرم رایانـه و ۲۵ درصد روی پلتفرم کنسـول 
بـازی می کننـد. آنطور که در ایـن گزارش اعالم 
شـده در بین کهنسـاالن در رده سـنی باالی ۵۵ 
سـال نزدیک به ۱۰۰ درصـد بازیکنان از موبایل 

برای بازی استفاده می کنند.

g  پرطرفدارترین ژانرهای بازی
برای بازیکنان ایران

معمایـی،  اسـتراتژی،  ورزشـی،  بازی هـای 
تیرانـدازی و رانندگی به ترتیـب پرطرفدارترین 
ژانرهـای بازی برای بازیکنان ایران در سـال ۹۸ 

بوده است.
طبـق آنچـه در ایـن گـزارش آمـده در طول ۱۰ 
سال گذشته تعداد بازیکنان آنالین ایران ۹ برابر 
شـده است. نسـبت بازیکنان آنالین ایران به کل 
بازیکنان از ۱۴ درصد در سـال ۸۹ به ۶۵ درصد 

در سال۹۸ رسیده است.
از نکات جالب توجه در این گزارش این است که 
۱۵ درصد به تماشـای بازی دیگران عالقه دارند. 
این در حالی اسـت کـه ۳۵ درصد بازیکنان هیچ 

عالقه ای به تماشای بازی دیگران ندارند.

g  چقدر هزینه بازی رایانه ای ایران
می شود؟

براسـاس ایـن گـزارش، در سـال ۹۸ مجمـوع 
هزینه کرد بازیکنان ایرانی برای خرید بازی های 
موبایلـی ۲۹۰ میلیـارد تومـان بوده کـه تنها ۸۰ 
میلیـارد تومـان این مبلغ بـرای خرید بازی های 

بومی هزینه شده است.
بـا ایـن حـال سـهم بازی هـای بومـی از میـزان 
هزینه کـرد بازیکنـان ایرانی در حـوزه بازی های 
موبایلـی از ۱۳ ایرانـی برای بازی های کنسـول و 
رایانه ای در سـال ۹۸ برابر ۴ هزار میلیارد تومان 
بـوده که ۲۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ صرف 
خریـد سـخت افـزار و ۱۳۰۰ میلیـارد تومان آن 

صرف خرید نرم افزار شده است.

ایرانی ها چقدر بازی رایانه ای می کنند؟

فناوریپالس
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کمپانی آمازون وان امکانی را فراهم کرده تا به خریداران اجازه می دهد که 
براسـاس »شـکل کف دسـت« هویت خود را تایید کنند و پس از آن هزینه 

خرید خود را پرداخت کنند.
 از ایـن طریـق کاربران می توانند کارت های وفاداری خود را تایید کنند. از 
ایـن تکنولـوژی می تـوان برای ورود به محل کار یا رخداد های ورزشـی نیز 

استفاده کرد که البته هنوز امکان پذیر نشده است.
حق امتیاز این تکنولوژی منحصر به فرد نیسـت و در نتیجه شـرکت های 
دیگـر نیـز می توانند از آن اسـتفاده کننـد. از این پس در کنار اسـکنر های 
چشـم و یا تشـخیص چهره، می توانیم انتظار اسـکنرهای کف دست را نیز 
داشته باشیم و تنها با تکان دادن دست می توانید هویت خود را تایید کنید.

این تنها تکنولوژی نیسـت که تاثیر زیادی روی تجارت های آنالین داشـته 
اسـت. گـوگل نیـز اعـالم کرده اسـت که این شـرکت تا سـال آینـده قصد 

محدودسازی تماس های گوگل میت را ندارد.
ایـن غـول تکنولـوژی در ابتدا اعالم کـرده بود که از یک اکتبر امسـال قرار 
اسـت تماس هـای ایـن نرم افزار برای نسـخه رایگان بـه ۶۰ دقیقه محدود 

شـود اما به دنبال ادامه دار شـدن بحران کرونا و بررسـی های انجام گرفته 
از سـوی متخصصان این شـرکت، قرار شـد این اعمال محدودیت فعاًل به 

تعویق بیفتد.
با این تصمیم گوگل شـرکت های کوچک حداقل برای مدتی نیاز نیسـت 
هزینه اضافی برای استفاده از گوگل میت پرداخت کنند و این خدمت فعاًل 

به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

خریدباشکلکفدست

جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده، از افزایـش ۱۵۵ میلیـارد دالری حجـم 
معامالت ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ خبر می دهد که ارزش 

آن را از ۱۷۵.۷ میلیارد دالر به ۳۳۰.۶ میلیارد دالر رسانده است.
طبـق ایـن گـزارش، در فاصله ماه هـای ژوئیه تا سـپتامبر، حجم معامالت 
غیرمتمرکز )DEX( در مقایسه با معامالت متمرکز )CEX( رشد سریع تری 
را تجربـه کرده اسـت. برای مثال در سـه ماهه سـوم سـال جـاری میالدی 
میانگیـن حجـم معامالت DEX رشـدی ۱۹۷ درصدی داشـته که بسـیار 
باالتر از رشد میانگین حجم معامالت ۱۰ ارز برتر CEX بوده است. این ۱۰ 

ارز رشد حجم معامالت برابر ۳۵ درصد را تجربه کرده اند.
بـا وجـود چنین رشـد باالیی که البته در ماه سـپتامبر نـرخ آن کاهش پیدا 
 CEX تنهـا ۶ درصـد کل حجـم معامـالت DEX کـرده، حجـم معامـالت
محسـوب می شـود. در این گزارش به این موضوع اشـاره شـده که آگوست 
بهتریـن مـاه از نظـر افزایـش حجـم معامالت بـرای CEX بوده، امـا در ماه 

سپتامبر با کاهش مواجه شده است.
حجـم معامـالت CEX در مـاه آگوسـت برابر ۳۱۴.۶ میلیـارد دالر بوده اما 
در مـاه سـپتامبر نزدیـک به ۳۰۰ میلیارد دالر شـده کـه کاهش نه چندان 
شـدیدی را نشـان می دهـد. در گـزارش اخیر عملکرد هـر پلتفرم DEX به 

صورت جداگانه نیز به چشم می خورد.
طبـق آمـار، پلتفـرم »Uniswap« که در ماه ژوئیـه در کمتر از ۵۰ درصد 
حجم معامالت DEX مشارکت داشته، در ماه سپتامبر سهم خود را به ۶۳ 
درصـد افزایش داده اسـت. در مقـام دوم پلتفرم »Curve« قرار گرفته که 
سـهم آن از ۲۴ درصد در ژوئیه به ۱۳ درصد در آگوسـت کاهش پیدا کرده 

اما در نهایت به سهم ۱۷ درصدی در ماه سپتامبر دست پیدا کرده است.
پلتفرم »Sushiswap« که یک فورک از Uniswap محسوب می شود، 
در ماه سـپتامبر به سـهم ۸ درصدی دسـت پیدا کرده و سـایر پروتکل های 
DEX نیز سـهمی ۴ درصدی یا کمتر داشـته اند. Sushiswap با معرفی 

توکن جدیدی، توانسته عملکرد خود را در بازار بهبود دهد.

 افزایش 155 میلیارد دالری حجم معامالت 
ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم 2020

فناوری+
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آژانس امنیت زیرساخت و سایبری آمریکا )CISA( و FBI از نفوذ هکرها به 
سیسـتم های دولتی این کشـور با سوءاسـتفاده از VPN و باگ های ویندوز 

خبر دادند.
بـه گـزارش ZDNet، هکرهـا سیسـتم های ایالتـی و فـدرال و همچنیـن 
سیستم های دولت های محلی و قبیله ای )SLTT( ایاالت متحده را هدف قرار 
داده انـد. در گـزارش آمده که برخی حمالت منجر به دسترسـی غیرمجاز به 
سیستم های پشتیبانی انتخابات شده، ولی تاکنون سندی دال بر دستکاری 

داده های انتخاباتی به دست نیامده است.
هکرها در این حمله از دو آسیب پذیری امنیتی استفاده کرده اند. آسیب پذیری 
CVE-۲۰۱۸-۱۳۳۷۹ در VPN سیسـتم عامـل FortiOS وجود دارد. از 
این VPN سـرور برای دسترسـی به شبکه های سـازمانی از راه دور استفاده 
می شود. آسیب پذیری CVE-۲۰۱۸-۱۳۳۷۹ سال گذشته میالدی کشف 
شـد و به هکرها اجازه آپلود فایل های مخرب روی سیسـتم های بروز نشده و 

کنترل VPN سرورهای شرکت Fortinet را می دهد.
آسـیب پذیری CVE-۲۰۲۰-۱۴۷۲ نیـز کـه بـا نـام Zerologon نیـز 
شناخته می شود، در پروتکل Netlogon ویندوز کشف شده است. هکرها 
 Domain( به کمک این آسـیب پذیری می توانند کنترل دامین کنترلرها

Controllers( را در دست بگیرند.
FBI و CISA می گویند هکرها با سوءاسـتفاده از دو آسـیب پذیری یاد شده، 
به سرورهای Fortinet نفوذ کرده و سپس از طریق Zerologon کنترل 

شـبکه های درونـی را در دسـت می گیرنـد. به گفتـه ایـن دو آژانس هکرها 
سپس با استفاده از ابزارهای دسترسی از راه دور معتبر مثل VPN و پروتکل 
دسترسی از راه دور به دسکتاپ )RDP( با نام کاربری و رمزعبور سرقت شده 

به محیط کامپیوتر دسترسی پیدا می کنند.
FBI و CISA جزئیات هکرها را فاش نکردند و تنها به ذکر عبارت تهدیدهای 
پیشـرفته و مسـتمر )ATP( بسنده کردند. محققان و سازمان های امنیتی از 
این عبارت برای توصیف گروه های هک وابسته به دولت ها استفاده می کنند.

آژانس های یاد شده به شرکت های خصوصی و دولتی آمریکا توصیه کرده اند 
تا هر چه سـریع تر با نصب بروزرسـانی های امنیتی روی سیسـتم های خود، 
را   ۱۴۷۲-۲۰۲۰-CVE و   ۱۳۳۷۹-۲۰۱۸-CVE آسـیب پذیری های 

برطرف کنند.

حملههکرهابهسیستمهایدولتیآمریکاباسوءاستفادهاز
VPN وباگهایویندوز

تغییراتبنیادینتوییتربهسببانتخاباتریاستجمهوریآمریکا
توئیتـر همزمـان بـا نزدیک شـدن بـه انتخابـات ۲۰۲۰ امریـکا، تغییرات 
بنیادینـی بـرای جلوگیـری از انتشـار اخبار جعلی و ارتقـای محتوا در این 

پلتفرم ایجاد کرده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده، این شبکه اجتماعی قصد دارد برای مدتی 
توئیت هایی را که اطالعات دروغ درباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
منتشـر می کننـد، برچسـب گذاری کند تـا هنگامی که کاربـران روی این 

برچسب ها کلیک می کنند وارد صفحه رسمی انتخابات در توئیتر شوند.
 همچنیـن توئیتـر اعالم کـرده قابلیت بازنشـر، پاسـخ دهی و تعداد الیک 

توئیت هایی که برچسب گذاری می شوند، غیرفعال می شود.
طبق اعالم این شـبکه اجتماعی، توئیت هایی که افراد را ترغیب می کنند 
در فرآیند انتخابات ریاسـت جمهوری امریکا دخالت یا نتایج را دسـتکاری 

کنند، حذف خواهند شد.

همچنیـن از ایـن پس محتوایی که فالوئرهای کاربر پسـندیده اند، در تایم 
الین او ظاهر نمی شود.

در کنار این موارد، توییتر از چند اقدام موقت برای کند کردن جریان محتوا 
خبر داده است، برای مثال از ۲۰ اکتبر تا پایان اعالم نتایج انتخابات، کاربران 
با فشـار کلید »بازنشـر« به گزینه »کوت توئیت« هدایت می شـوند، به این 
ترتیب افراد تشـویق می شـوند به جای بازنشـر یک توییت، اظهارنظر خود 

را به یک پیام اضافه کنند.

فناوریپالس
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