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زهرا شیرازی
سـازمان نظام صنفی رایانه ای کشـور به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد 
در حـوزه فنـاوری اطالعات و ارتباطـات، با تالش بی وقفه  دسـت اندرکاران 
صنعـت ICT کشـور، بـا هدف تنظیم مناسـبات بخش خصوصـی و دولت و 
مشـارکت موثر در سـاماندهی امور تجاری رایانه ای، از تیرماه سـال 1384 
براسـاس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مجلس شـورای اسالمی و 

آیین نامه مصوب هیات وزیران، شکل گرفت.
البتـه ایـن سـازمان پیـش از این در قالـب انجمن شـرکت های انفورماتیک 

از سـال 1373 فعـال بوده اسـت کـه درنهایت از  
سـال 1384 براساس مصوبه مجلس و آیین نامه 
هیات وزیران، تحت عنوان سـازمان نظام صنفی 
رایانـه ای فعالیـت خود را در مقیاس وسـیع تری 

ادامه می دهد.
پـس از برگـزاری انتخابـات دوره اول در تیرمـاه 
1384، تاکنـون نظـام صنفـی رایانـه ای در 29 
اسـتان کشـور شـامل تهران، آذربایجان شرقی، 
آذربایجـان غربی، اصفهـان، کرمان، فارس، یزد، 

مازنـدران، گیالن، همدان، خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی، گلسـتان، 
قـم، سـمنان، مرکزی، قزوین، سیسـتان و بلوچسـتان، زنجـان، هرمزگان، 
کرمانشاه، خوزستان، زنجان، خراسان جنوبی، ایالم، البرز و اردبیل تشکیل 

شده است.
در پـی شـکل گیری سـازمان نظام صنفـی رایانه ای در اسـتان ها و برگزاری 
انتخابـات شـورای مرکزی، رئیس سـازمان توسـط رئیس جمهـور انتخاب 
و فعالیـت رسـمی سـازمان آغـاز شـد.در حال حاضر سـازمان نظـام صنفی 
رایانه ای کشـور در 29 اسـتان کشـور فعالیت مستمر دارد و بیش از 18هزار 
 شـرکت، فروشگاه و مشـاور حقیقی دارای پروانه عضو

 این تشکل هستند.
 مهم تریـن کارکرد نظـام صنفی رایانـه ای، اثرگذاری 
مثبـت در تنظیم گـری فضای کسـب وکار در راسـتای 
صیانت از منافع اعضای خود و همچنین گسترش بازار 

فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور است.
بـا نگاهـی بـه فـراز و فرودهایـی کـه در این سـال ها بر 
سـازمان نظام صنفی گذشـته اسـت، باید این موضوع 
مـورد توجـه قرار گیـرد که در سـاختار آتی سـازمان، 

پاییز پرخبر برای نصرنشینان

انتخابات سازمان نصر؛ هر آنچه  باید بدانیم

در حال حاضر سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور در 29 
استان کشور فعالیت مستمر 
دارد و بیش از 18هزار شرکت، 

 فروشگاه و مشاور حقیقی
 دارای پروانه عضو این

 تشکل هستند

رویداد



7

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

10 شمــــاره 
زمستان 1399

وجـود کارگروهـی ذیـل هیات مدیره، بـرای پایش 
فضا یا بررسـی درخواسـت های وارده برای مسـائل 
نیازمند خودتنظیمی و ارجاع موارد تشـخیص داده 
شـده به کمیسـیون های مرتبط در سـازمان بسیار 

حائز اهمیت است.
بیمـه، مالیـات، قوانین دسـت وپاگیر، فـرار مغزها، 
کپی رایـت، کرونـا، تحریم هـای اقتصـادی و... تنها 
بخشی از مشکالت و دغدغه های فعاالن صنفی فاوا 

اسـت و سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای باید بـرای رفع موانع کسـب وکار و 
افزایـش تـاب آوری در برابـر حـوادث موثر بر بدنه صنفـی - چه داخلی و چه 

خارجی - تالش کند.
در ایـن پیـچ تغییـر و تحـول اساسـی سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی کشـور، 
نقش آفرینـی فعـال و کنش گرانه صنـف می تواند اهرمی بـزرگ برای ارتقای 
جایگاه فاوا در اقتصاد و تغییر پارادایم قالب در رویکردهای برنامه ریزی توسعه 
در نهادهـای ذی نفـع باشـد که در این راسـتا انتخابات هیات مدیره سـازمان 
نظام صنفی رایانه ای هر سه سال یک بار به منظور گزینش فعاالن و صاحبان 
اندیشـه حوزه فاوا برگزار می شـود. این سـازمان 27 کمیسـیون در حوزه فاوا 

دارد و بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی در عرصه فاوا محسوب می شود.
اعضـای هیـأت مدیـره سـازمان نظام صنفی از چهار  شـاخه »شـرکت ها«، 

»فروشـگاه ها«، »مشـاوران«  و  »بازرس« تشـکیل 
شـده اسـت. هرکدام از این شـاخه ها دارای اعضای 
اصلی و اعضای علی البدل هستند. شاخه شرکت ها 
1۵ عضـو اصلـی و 3 عضـو علی البـدل، شـاخه 
فروشـگاه ها 2 عضـو اصلـی و یک عضـو علی البدل، 
شاخه مشاوران 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل و 
شاخه بازرس یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل 
دارد که برای یک دوره سه سـاله انتخاب می شـوند. 
در مورد شاخه بازرس نیز اعضای آن به صورت مشترک از سه شاخه انتخاب 

می شوند.
پاییز امسـال ششـمین دوره انتخابات سـازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
برگـزار شـد، فرآیند ثبت نـام و اعالم کاندیداتوری داوطلبان از 31 شـهریور 
شـروع شـد و تا 1۶ مهر ادامه داشـت. بعد از ثبت نام، کاندیداها تا پایان 14 
آبـان فرصـت ارائه مدارک و تا 18 آبان فرصت ارائه استشـهادیه به دبیرخانه 
سـازمان را داشـتند. بـا پایـان یافتن این مهلت، فهرسـت  نهایـی نامزدهای 

انتخابات منتشر شد.
شـاید اینگونـه بـه نظـر برسـد کـه انتخابات یک صنـف از اهمیـت چندانی 
برخـوردار نیسـت، امـا بایـد بـه این موضـوع توجه داشـت کـه تحریم های 
بی سـابقه و فلج شـدن بسـیاری از بخش های اقتصاد سـنتی متکی به منابع 

انتخابات هیات مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای هر سه سال 
یک بار به منظور گزینش فعاالن 

و صاحبان اندیشه  حوزه فاوا 
برگزار می شود

رویداد
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طبیعی که اتفاقاً سهم بزرگی از اقتصاد کشور را نیز 
شامل می شوند، پاندمی کرونا و تغییرات جدی در 
سبک زندگی فردی و اجتماعی و باالخره برگزاری 
انتخابات ریاسـت جمهوری و تغییر دولت در سـال 
آینـده، سـه عامل شـکل دهنده ابعـاد و مختصات 
آتی زیسـت بوم دیجیتال کشور در سال های آینده 
اسـت کـه هرکدام به صـورت مجـزا می تواند حائز 

اهمیت باشـد و حتی نمی توان این مهم را نادیده گرفت که شـرکت های فاوا 
درصورت تجمیع توانمندی ها و حمایت و همراهی موثر حاکمیت می توانند 
نقش آفرینی فراملی داشـته و در عرصـه بین المللی و صـادرات، خدمات و 

محصوالت فناورانه، پیشگام و تحول آفرین باشند.
سـازمان نظـام صنفـی رایانه ای بـا اتکا به هـزاران عضو خـود، بزرگ ترین و 
موثرتریـن مرجـع مشـورتی برای حاکمـان و سیاسـت گذاران در حوزه فاوا 
اسـت. بدیهی اسـت بی توجهی به این امر می تواند منجر به بروز مشـکالت 

متعدد در پیشرفت کشور و خسارات جبران ناپذیر بر بدنه صنعت شود. 
بنابرایـن انتخابـات هیأت مدیره و بـازرس نظام صنفی رایانه ای برای فعاالن 
این عرصه فرصتی است تا با گزینش افراد باتجربه، فعال، توانمند و شایسته، 

بتوان با تقویت نقش راهبردی سـازمان نظام صنفی 
در اقتصـاد دیجیتـال، تهدیدهای امروز را به فرصتی 

برای پیشرفت و توسعه کشورتبدیل کرد.
مطمئناً مجموع همه این موارد و حتی مواردی که در 
ایـن گزارش به آن پرداخته نشـده، موجب رونق این 
رویداد در سـال های متمادی شـده و این مسـئله  را  
برای همه فعاالن فاوا روشـن کرده اسـت که با حضور 
و مشـارکت فعـال در انتخابـات می توانند در توسـعه این صنعـت تاثیرگذار 

باشند.
بر اسـاس گزارش های موجود، اسـتقبال از ششـمین دوره انتخابات سـازمان 
نظام صنفی نسـبت به ادوار گذشـته از اسـتقبال شـایانی برخوردار بود و این 
انتخابات 29 آبان برای اولین بار بر سامانه ای مبتنی بر بالک چین برگزار شد.

با همه رقابت هایی که میان کاندیدها در یک پروسـه فشـرده یک ماهه برای 
ورود به هیات مدیره نصر وجود داشت و با علم به همه کم و کاستی هایی که 
در ایـن حـوزه وجود دارد، امید داریم آینده فاوا با نگاه جامع و اندیشـمندانه 
تصمیم گیـران و تصمیم سـازان ایـن صنعت، آینده ای روشـن، پـر از برکت، 

شاداب و امیدوارکننده باشد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای 
با اتکا به هزاران عضو خود، 

بزرگ ترین و موثرترین مرجع 
مشورتی برای حاکمان و 

سیاست گذاران در حوزه فاوا است

گزارش
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 چرا استفاده از
VMware Horizon View 

توصیه می شود

شهاب زیرکی
در حـال حاضـر ارتباطـات و شـبکه های کامپیوتری بخـش اجتناب ناپذیر 
مباحث حوزه فناوری اطالعات به شـمار می رود، هر زمان که بحث شـبکه و 

ارتباطات مطرح است، امنیت شبکه در رأس آن قرار می گیرد.
امنیـت شـبکه شـامل مجموعـه اقداماتی اسـت که به منظـور جلوگیری از 
بروز مشـکالت امنیتی در بسـتر شبکه انجام می شود. این مجموعه اقدامات 
بـه صـورت راهکارهـای متعـددی در قالب سـرویس های سـخت افزاری 
و نرم افـزاری پیاده سـازی می شـود. در واقـع هدف از امنیت شـبکه اساسـاً 
جلوگیری از خسـارت ناشـی از سوءاسـتفاده از داده هاسـت، چرا که ممکن 
است در صورت عدم اجرای درست امنیت شبکه، برخی مشکالت رخ دهد.

امنیت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در زیرسـاخت شـبکه یک سـازمان 
محسوب می شود و وقتی این موضوع به مجازی سازی دسکتاپ تعمیم داده 

شود، قاعدتاً اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
در گذشـته زیرساخت دسـکتاپ مجازی برای سازمان ها یک رؤیا محسوب 
می شد، اما اکنون همین رؤیا پس از سال ها تبدیل به چالشی برای سازمان ها 
شده و امروزه مجازی سازی دسکتاپ یک حقیقت است و روزبه روز به تعداد 
سازمان هایی که از این تکنولوژی استفاده می کنند، افزوده می شود. فناوری 
مجازی سـازی دسـکتاپ پیوسـته در حال پیشـرفت اسـت و از راهکارهای 

جدید استفاده می کند تا نیاز های اصلی سازمان ها را برطرف کند.
سـازمان ها با اسـتفاده از زیرسـاخت دسـکتاپ مجازی )VDI( می توانند از 
انعطاف پذیـری باالیـی برخوردار شـوند و این راهکار به کاربـران این امکان 
را می دهـد کـه از هـر جا و با هر دسـتگاهی، به وظایـف خود عمل کرده و نیاز 

سازمان را برطرف کنند.
در ایـن میـان شـرکت VMware در سـال 2۰1۶ بـا ارائـه نسـخه 7 
در مجازی سـازی  بزرگـی  نرم افـزار VMware Horizon، تحـول 
دسـکتاپ یا بـه عبارتـی VDI ایجاد کرده اسـت. Horizon 7 با اسـتفاده 
 VDI توانسـته تحـول بزرگـی در Cloud و  Mobile  از بهتریـن  امکانـات
یا مجازی سـازی دسـکتاپ ایجاد کرده و مزایایی همچون سادگی، امنیت، 

سرعت و مقیاس پذیری را با حداقل هزینه برای کاربران به ارمغان آورد.
VMware از ابتـدا امنیـت را یکـی از مهم تریـن عوامـل زیرسـاخت های 
خود قرار داده اسـت. اسـتفاده از سیاسـت ها و همچنین ویژگی های امنیتی 
راهـکار مجازی سـازی دسـکتاپ و نرم افـزار  VMware Horizon بـه 
سـرعت فعالیت ها و همچنین ایمن سـازی هرچه بیشـتر زیرساخت کمک 
می کنـد. معموالً بیشـترین خطری که امنیـت را تهدید می کند، آلودگی به 
باج افزارهاست که یکی از مهم ترین نگرانی های سازمان ها به حساب می آید.

باج افـزار نوعـی بدافزار اسـت که به مجرمان این امـکان را می دهد تا بتوانند 

گزارش



10

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

10 شمــــاره 
زمستان 1399

             

از طریـق یـک کنتـرل از راه دور، کامپیوتر قربانی را 
قفل کنند، به طوری که کاربر نتواند از سیستم خود 
اسـتفاده کند. به طور معمول زمانی که سیسـتمی 
به باج افزار آلوده شـود، قربانی دو راه بیشـتر ندارد؛ یا 
فرمت سیستم که باعث از بین رفتن تمامی اطالعات 
می شود و یا اطاعت از باج گیرنده. باج افزارها به صورت 
وسـیعی در حال رشـد و انتشار هستند و نسخه های 
جدید آنها مدام منتشـر می شود و گردانندگان آنان 

به دلیل اسـتفاده از روش دریافت پول های مجازی، به راحتی قابل پیگیری 
و شناسایی نیستند. بسیاری از باج افزارها عالوه بر رمزگذاری فایل ها، اقدام 
به قفل کردن  هارد دیسک نیز می کنند. بنابراین باید راهکاری در نظر داشت 
که اگر سـازمانی به باج افزار آلوده شـد، این آلودگی به هیچ یک از دسـتگاه ها 
منتقل نشود. یکی از راهکارهای جلوگیری از باج افزار و افزایش امنیت شبکه 
سازمان، استفاده از زیرساخت مجازی سازی دسکتاپ و نرم افزار است، چرا 
که با این کار، سیستم کاربران درگیر اطالعات و برنامه های مختلف نیست و 
در این تکنیک به جای نصب یک نسخه سیستم عامل روی دستگاه کاربران، 
نسخه ویندوز در دیتاسنتر نصب می شود و کاربران این شبکه با ریموت زدن 
به سـرور، به دسـکتاپ مخصوص خود وصل خواهند شد. بنابراین هیچ داده 
و اطالعات حساسـی بر روی دسـتگاه کاربران وجود ندارد و در صورت آلوده 

شدن دستگاه کاربران، مشکلی برای سازمان پیش نخواهد آمد. 
در مجازی سـازی دسـکتاپ، امنیت نیز به واسـطه   Policyها هوشـمندتر 
 policy می شود، چرا که ممکن است مجموعه ای، سیاست هایی برای اعمال
درنظر بگیرد و دسترسی ها را وسیع یا محدود کند. بر این اساس زیرساخت 
مجازی سازی دسکتاپ به گونه ای است که با استفاده از سیاست های امنیتی 
 File Sharing که می توان پیاده سازی کرد، اجازه دسترسی به فایل ها و

می تواند بسـته شـده و یا از طریق شـرایطی خاص، 
این اتفاق صورت گیرد.

یکی از دالیل ضعف امنیت در زیرسـاخت فناوری 
اطالعات بسـیاری از سازمان های ایرانی، استفاده 
از اتوماسـیون های اداری و نرم افزار هایـی اسـت 
کـه انتشـار آن به صـورت ایجـاد Shortcut در 
دسـکتاپ اسـت. ایـن نحـوه انتشـار می توانـد به 
راحتـی بـا باز کـردن پورت هایی، آلودگـی را ابتدا 
بـه سـرورها و پـس از آن به دیگر دسـتگاه ها منتقل کنـد. نباید از این نکته 
غافل شد که درصد بسیار زیادی از مشکالت امنیتی، حاصل دانش پایین 
کاربران سیسـتم های کامپیوتری اسـت و عدم اطـالع کافی کاربران یکی 
از بزرگ ترین خطرات امنیت رایانه به شـمار می رود. بنابراین با اسـتفاده از 
مجازی سازی نرم افزار و مجازی سازی برنامه، به راحتی می توان از بروز این 
مشـکل جلوگیری کرد. راهکار های امنیتی که زیرسـاخت مجازی سـازی 
دسـکتاپ و نرم افزار برای جلوگیری از آلودگی های مختلف ارائه می کند، 
می تواند موجب حذف آلودگی گسـترده شـود. در نهایت سـازمان ها باید 
عـالوه بـر مزیت هـای این راهکار، به این مبحث بسـیار ضروری توجه ویژه 
داشـته باشـند که اسـتفاده از مجازی سـازی دسـکتاپ و نرم افزار، سـبب 
افزایـش امنیت شـبکه سـازمان و محافظـت در برابر بسـیاری  از خطرات 

امنیتی می شود.
بنابراین سازمان و کاربر با مجازی سازی دسکتاب و اپلیکیشن، نگرانی از حمله 
بدافزارها و دیگر آلودگی ها نخواهند داشـت، هرچند اسـتفاده از هر تکنولوژی 
جدید، نیازمند شناسـایی نیازهای آن سـازمان است، چرا که برای پیاده سازی 
این سولوشن مدرن نباید بی گدار به آب زد و باید با مشورت گرفتن از کارشناسان 

متخصص و متبحر و همچنین متناسب با نیاز سازمان، گام برداشت. 

 سازمان ها و کاربران با 
مجازی سازی دسکتاپ و 
اپلیکیشن نگران حمله 

بدافزارها و دیگر آلودگی ها 
نخواهند بود

گزارش
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محمدجواد تنها
در فضـای سـایبر، هیـچ گاه امنیت مطلـق یا صددرصدی وجود نداشـته و 
نخواهد داشت اما به تدریج راه حل های خالقانه ای ابداع می شود که کار را 
برای هکرها دشوارتر می کند. روش هایی که شاید میان متخصصان امنیت 
شـبکه و هکرها، موانعی مسـتحکم تر از گذشته بسازد. سازوکارهایی که به 
جای قدرت و اسـتحکام فنی، پیچیده سـازی و تقسیم بندی اجزای شبکه 

به واحدهای بسیار کوچک را مبنای کار خود قرار داده اند. 
میکروسگمنتیشن )Microsegmentation( از نظر لغوی به معنای 
تقسـیم به اجزای بسـیار ریز یا میکرو است اما این تکنیک در امنیت شبکه 
معنا و مفهوم نسـبتاً پیچیده تری دارد. میکروسگمنتیشـن به طور خالصه 

روشـی اسـت بـرای سـاخت محیط هـای امن در 
شـبکه؛ مناطقـی کـه هریک به صـورت جزیره ای 
عمل می کنند و حتی مسئولیت کنترل و برقراری 

امنیت خود را نیز برعهده می گیرند. 
میکروسگمنتیشـن مفهوم کاماًل جدیدی نیست. 
شرکت ها سال هاست که در دیتاسنترهای خود از 
Fire-( فایروال ها ،)VLAN( یشـبکه های مجاز

wall( و ابزارهای کنترل شبکه)ACL( به صورت 
ترکیبی اسـتفاده می کننـد. در روش های معمول 

قبلـی، بـرای برقراری امنیت اطالعات و شـبکه، دسترسـی وب، دیتابیس 
و نرم افـزار اجراکننـده  سـرویس ها هر یک به صورت مجزا و در سـرورهای 
جداگانه و در مسیرهای امن قرار داده می شدند. در میکروسگمنتیشن نیز 
قواعـد بـاال می تواند حاکم باشـد، بـا این تفاوت که  اجزای شـبکه از طریق 
روترهـا، سـوئیچ ها و فایروال هـای متعدد به انشـعابات محدودتر تقسـیم 
شـده اند. تفـاوت دیگـری کـه ایـن روش با سـایر روش های امنیتـی دارد، 
چیدمان افقی آن اسـت. در شـبکه هایی که از میکروسگمنتیشن استفاده 
نمی کنند، معموالً دسترسی ها و مسیر توزیع اطالعات از شمال به جنوب 
یا از باال به پایین است به طوری که هکر برای نفوذ، مرحله به مرحله باالتر 
می رود و در نهایت به رأس هرم می رسد. اما در این روش، حرکت به صورت 
افقی و هم عرض و البته با پیچیدگی بسیار بیشتری 

انجام می پذیرد. 
هـر بخـش یـا segment، خـود متشـکل از 
زیرشـاخه های متعـددی اسـت کـه هکرهـا برای 
بررسـی آنهـا نیـاز بـه زمان و انـرژی بسـیار زیادی 
خواهند داشـت. این در حالی اسـت که مسـئوالن 
امنیت شبکه می توانند تعداد بی شماری از شبکه ها 
و اجـزای کاذب را نیـز بـرای گمراه کردن آنها ایجاد 
کننـد. میکروسگمنتیشـن می توانـد بـه صـورت 

Microsegmentation

به طور  میکـــروسگمنتیشن 
خالصه روشی است برای ساخت 
محیط های امن در شبکه؛ مناطقی 
جزیره ای  صورت  به  هریک  که 
عمل می کنند و حتی مسئولیت 
کنترل و برقراری امنیت خود را 

نیز برعهده می گیرند

گزارش
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فیزیکـی ایجـاد شـود. یعنی با روترها، سـوئیچ ها و 
فایروال های سخت افزاری، اما این کار به هیچ وجه 

مقرون به صرفه نیست. 
نکته بسـیار مثبت در رابطه با میکروسگمنتیشـن 
این اسـت که با مجازی سـازها نیز قابل پیاده سازی 
اسـت. مزیـت دیگر ایـن روش، کاهش تنظیمات و 
قواعد فایروال هاست. در اینجا فشار از روی فایروال 
اصلی برداشـته می شـود و هر بخش توسط فایروال 

اختصاصی خود مورد رصد قرار می گیرد. 
در فایـروال متمرکـز، عبور از یک فایروال مسـاوی 

است با عبور از یک سد دفاعی، اما در این روش، هکر با عبور از هر فایروال، 
تنها به بخش بسـیار کوچکی از سیسـتم وارد می شـود؛ بخشـی که شـاید 
تشخیص موقعیت آن در ساختار کلی شبکه نیز برای وی غیرممکن باشد. 
هکـر بـا عبـور از این بخش، به رده باالتری از شـبکه صعـود نمی کند، بلکه 
ممکـن اسـت بـه بخش پایین تـر و یا هم عرض نفوذ کند، البتـه باز هم با رد 
شدن از سد فایروال ها و نرم افزارهای امنیتی. به بیان دیگر، هکر نمی تواند 
نقشه دقیقی از ساختار شبکه به دست آورد و برای حرکت در مسیر درست، 

نیازمند هک کردن ده ها و بلکه صدها شبکه مستقل خواهد بود. 
 تأثیرات میکروسگمنتیشن در افزایش امنیت  

IOT در حوزه
میکروسگمنتیشـن عالوه بر امنیت دیتاسـنترها و سـرورهای ابری، تأثیر 
 )IOT( بسـیار قابـل توجهـی در افزایـش امنیت در حـوزه اینترنت اشـیاء
دارد. در سـال های اخیـر، دسـتگاه های IOT به میزان قابـل توجهی آماج 

حمالت سـایبری قرار گرفته اند. اگرچه اخالل در 
عملکرد دستگاه های IOT، در روند انجام بسیاری 
از خدمـات، سـرویس ها و حتـی تولیـد کاالهـای 
صنعتـی و تجاری تأثیرات مخربی خواهد داشـت 
امـا امنیـت در حـوزه IOT در بعضـی از حوزه های 

کاربردی غیرقابل جبران خواهد بود. 
آمارها، ما را با واقعیت های هولناکی روبرو می کند. 
در سـال های اخیـر به طور میانگیـن  8۰ درصد از 
مراکز پزشـکی که از دسـتگاه های IOT اسـتفاده 
می کننـد، مورد حمالت سـایبری قـرار گرفته اند. 
حمالتـی کـه عدم توانایی در دفع آنها می تواند به از دسـت رفتن جان یک 
انسان منجر شود و یا حتی آسیب ها و عوارض حاد جسمانی که اثرات آن تا 

پایان عمر با یک انسان بی گناه همراه خواهد بود، بر جای بگذارد.
در میکروسگمنتیشـن، هکر نمی تواند دسـتگاه هدف و یا قربانی خود را به 
راحتی در شبکه پیدا کند و گاهی حتی مجبور خواهد بود برای کنترل یک 
دسـتگاه مشـخص، چندین بخش از اجزای شبکه یا دستگاه های موازی را 

نیز به کنترل خود درآورد. 
میکروسگمنتیشـن، دورنمای روشـن و امیدوارکننـده ای از آینده امنیت 
سـایبری بـرای مـا به تصویر می کشـد. آینـده ای که در آن اینترنت اشـیاء 
)IOT( و رایانـش ابـری )Cloud Computing( نقش آفرینـی بسـیار 
گسـترده تر و پررنگ تـری در زندگـی مـا خواهند داشـت. از ایـن رو حفظ 
امنیت این ابزارها دغدغه ای است که همزمان توسعه دهندگان و مشتریان 

آنها را به خود مشغول خواهد ساخت. 

با استفاده از این روش، هکر 
نمی تواند نقشه دقیقی از 
ساختار شبکه به دست 

آورد و برای حرکت در مسیر 
درست، نیازمند هک کردن 
ده ها و بلکه صدها شبکه 

مستقل خواهد بود

گزارش
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سازمان هایی که می خواهند در 
کنار اتصاالت سنتی موجود، 
از اتصال اینترنتی برای شبکه 

گسترده خود استفاده کنند باید 
از SD-WAN استفاده کنند

معصومه احمدیان
امـروز بـا رشـد فنـاوری سـرویس های ابـری و برنامه های کاربـردی تحت 
Cloud ، سـازمان ها به دنبال راهکاری عملیاتی برای دسـتیابی به شـبکه 
گسـترده ای با سـاختار پویا هسـتند تا بتوانند انعطاف پذیری بیشـتری در 
مدیریت نقاط پایانی شـبکه گسـترده داشته و امکان دسترسی اینترنت به 
طور مستقیم برای شعب و بدون انتقال جریان ترافیکی از طریق مرکز داده 

را فراهم سازند.
SD-WAN بـه ایـن سـازمان ها امکان می دهد تا در کنار اتصاالت سـنتی 
موجود، از اتصال اینترنتی برای شـبکه گسـترده اسـتفاده کنند چرا که این 
تکنولـوژی عـالوه بـر انجام عملکردهای مربوط به اتصاالت معمول شـبکۀ 
گسـترده، انتقال امن سـرویس های برنامه های کاربردی را با کارآمدترین 
روش تضمین می کند و این امکان را فراهم می کند تا الگوهای مسیریابی از 

طریق تنها یک داشبورد تعریف و به صورت خودکار عملیاتی شوند. 
فنـاوری  سـاختار  بکارگیـری  بـا   SD-WAN
SDN و جداسـازی منطق کنترلی از سـخت افزار، 
فورواردینـگ بسـته ها را مدیریـت و نگهـداری 

شبکه های WAN را آسان می کند.
SD-WAN برنامـه ای جایگزیـن شـبکه سـنتی 
اسـت کـه مدیریـت اتصـال را برای یـک LAN کل 
فراهـم می کنـد تـا از طریق آن به سـایت های از راه 

دور متصل شود. 
Multiprotocol Label Switching( MPLS( یـک تکنولـوژی 
انتقال اسـت که از یک مکانیزم لیبل یا برچسـب زدن برای ارسـال بسـته ها 
در شـبکه اسـتفاده می کند. کارکرد MPLS بدین صورت است که لیبل ها 
بین روترها پخش می شوند تا روترها یک نقشه از لیبل های شبکه به دست 
آورند و به بسته های IP متصل شوند. این عمل، روترها را قادر می سازد بدون 
در نظر گرفتن آدرس IP اقدام به ارسـال بسـته ها کنند. در MPLS بسته ها 

بجای IP switching ، از طریق  Label switching ارسال می شوند.
SD-WAN و MPLS تفاوت هایـی دارنـد.  MLPS یـک الگوریتـم 
مسـیریابی و انتقـال داده اسـت کـه یک روتـر همسـایه را انتخاب می کند 
تـا داده هـا را بـه آن منتقل کنـد اما SD-WAN با آدرس های IP سـروکار 
دارد، بنابراین مسـیریابی در اینترنت راحت تر اسـت. SD-WAN هنگام 
دسترسـی بـه یـک نقطـه پایانی در یک شـبکه از راه دور، تفـاوت آدرس را 
مدیریت می کند و از این رو به نظر می رسـد که در 

شبکه محلی استقرار دارد.
بـه عبـارت دیگـر؛ SD-WAN می توانـد هـر نوع 
ترافیکـی از جملـه MPLS را مسـیریابی و هدایت 
کند اما در حالت MPLS باید از مسیرهای از پیش 
تعییـن شـده بـا دقت اسـتفاده کرد زیرا بـه هنگام 
راه انـدازی مدارهـای ثابـت، ایجاد تغییرات سـاده 

10 شرکت برتر ارائه کننده
SD- WAN
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نخواهد بود.
MPLS راهـی بـرای حصول اطمینان از ارتباطات 
مطمئن شـبکه حین اجـرای برنامه های در لحظه 
است، اما به دلیل هزینه باالی اجرای آن، شرکت ها 

به استفاده از SD-WAN روی آورده اند. 
تفـاوت SD-WAN و  VPN نیـز در ایـن اسـت 
کـه  VPN یـک اتصـال واحـد را در اینترنت برقرار 
می کنـد و تمـام ترافیـک موجـود در آن اتصـال را 

کانال می کند، این در حالی است که SD-WAN چندین اتصال همزمان 
را مدیریت می کند.

باید به این نکته توجه داشـت که SD-WAN ها به برنامه ریزی بیشـتری 
نسـبت بـه یـک سیسـتم WAN سـنتی نیاز دارنـد و ممکن اسـت برخی 
سیسـتم های نظارتـی نتوانند بـا SD-WAN ارتباط برقرار کنند یا فضای 

آدرس ایجادشده را به درستی تفسیر کنند.
یکی از مزایای SD-WAN این اسـت که فرصت بسـته بندی بسـیاری از 
 SD-WAN خدمـات را  به صـورت همزمـان فراهم می کند. یک سیسـتم
خوب شامل حفاظت از امنیت شبکه نیز خواهد بود. عالوه بر این، می تواند 
سـرعت را برای انواع مختلف ترافیک بین سـایت ها بهینه کند. همچنین 
می توانند به راحتی سایت های جدید را با یکدیگر ادغام کنند تا مشکالت 

آدرس دهی رفع شود.
اسـتفاده از SD-WAN فوایـد زیادی به همـراه دارد؛ ازجمله آزادی عمل 
بیشـتر، کاهـش هزینه ها، عملکرد بهبودیافته، دسـترس پذیری و قابلیت 

دید بهتر.

 SD-WAN یکـی از اصلی تریـن کارکردهـای
در شـعبات بانک هـا و اتحادیه هـای اعتبـاری، 
موقعیت هایـی بـا پراکندگـی بـاال ماننـد مطـب 

پزشکان و درمانگاه ها و دفاتر بیمه  است. 
SD-WAN تقریبـاً بـرای تمامی مشـاغل کاربرد 
دارد و با توجه به اینکه ارائه کنندگان این تکنولوژی 
در دنیا محدود هستند، انتخاب یک فروشنده قابل 
اعتماد و دارای ویژگی های موردنظر، بسیار دشوار 
است. در ادامه، فهرستی از برترین ارائه کنندگان SD-WAN بدون در نظر 
گرفتن ترتیب خاصی آمده است؛ با این توضیح که برای تهیه این فهرست 
از منابعـی چـون eWEEK ، Gartner، IDC، Dell’Oro Group و... 

استفاده شده است.

 gCisco

برترین فروشنده شبکه جهانی دارای یک روتر گسترده و طیف وسیعی از 
پیشـنهادات در فضای SD-WAN برای شـرکت ها در هر اندازه ای اسـت. 
سیسکو با خرید Meraki در سال 2۰12 و Viptela در سال 2۰17 ، دو 

راه حل مختلف ارائه می دهد:
Cisco SD-WAN .1 مجهـز بـه Viptela کـه حداکثـر قابلیـت 
انعطاف پذیـری را بـه همـراه دیگر قابلیت های پیشـرفته، بـه محیط های 

فناوری اطالعات ارائه می دهد.
Cisco SD-WAN .2 مجهـز بـه Meraki کـه فناوری اطالعات کامل و 

ایمن را برای SD-Branch و محیط های IT فراهم می کند.

استفاده از SD-WAN فواید 
زیادی به همراه دارد؛ آزادی 
 عمل بیشتر، کاهش هزینه ها،

 عملکرد بهبودیافته، 
دسترس پذیری و قابلیت دید 

بهتر ازجمله این فواید است
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بزرگترین فروشـنده شـبکه در جهان از نظر میزان ارائه و درآمد، بیشـترین 
سهم را در بازار SD-WAN از آن خود کرده است.

 gVMware
وی ام ویـر پـس از خریـد شـرکت VeloCloud در اواخـر سـال 2۰17 به 
فروشـندگان شـبکه های گسـترده نرم افزارمحـور پیوسـت. محصـوالت 
 SD-WAN و SD-WAN Edge ایـن شـرکت در این حـوزه عبارتنـد از
Gateway و SD-WAN Orchestrator کـه در کنـار یکدیگـر، 

قابلیت های شبکه گسترده نرم افزارمحور مختلفی ارائه می دهند. 
SD-WAN Edge از جملـه تجهیـزات عمومـی یا اصطالحاً یونیورسـال 
است که گره های عملکردی شبکه مجازی )VNF( را اداره می کند و دفتر 
مرکزی شرکت یا سازمان ها را به اپلیکیشن ها و منابع ابری متصل می کند. 
دیگر محصول این شرکت، SD-WAN Gateway از قابلیت بهینه سازی 

مسیرهای ترافیک و خدمات امنیتی مانند دیوار آتش برخوردار است. 
SD-WAN Orchestrator سیاسـت های کاری را روی شـبکه آماده 

می کند. 

 gJuniper Networks

ایـن شـرکت یکـی دیگـر از پیشـگام های مجـازی سـازی دنیاسـت که به 
دلیـل فنـاوری بـاال و سـابقه طوالنی به عنوان فروشـنده شـبکه و امنیت، 
حضور گسـترده ای در شـرکت های مطرح سراسـر دنیا دارد. این شرکت با 
خریداری Contrail Systems در سال 2۰12 وارد فضای شبکه تعریف 
 شـده توسـط نرم افزار )SDN( شـد و از آن زمان فناوری Contrail را به

SD-WAN گسترش داده است.
Contrail SD-WAN سیاسـت های یکپارچـه و کنترل هـای امنیتی را 
در انواع بی شـمار اتصال WAN ازجمله MPLS ، باند پهن ، LTE 4G  و... 

پشتیبانی می کند.

 gSilver Peak Systems
محصـول این شـرکت در حـوزه SD-WAN از کیفیـت باالیی در مواردی 
چـون بهینـه سـازی WAN برخـوردار اسـت و طـی چند سـال گذشـته 

فعالیت های خوبی در این زمینه داشته است.
ایـن محصـول کـه Unity EdgeConnect SD-WAN نـام دارد، 
دارای قابلیت هایـی ازجملـه هدایـت اپلیکیشـن )اپلیکیشـن ها باتوجـه 
بـه دسـته بندی های متفـاوت ، اولویت بنـدی می شـوند(، جبـران نقص  یا 
failover )مسیریابی ترافیک روی اتصال های متفاوت، در زمان نیمه قطع 
یا قطعی کامل شـبکه(، سیاسـت های خودکارسـازی و داشـبورد متمرکز 

سامان دهی است.
 Unity ایـن شـرکت در سـال 2۰18 از مـرز هزار مشـتری بـرای پلتفـرم

EdgeConnect SD-WAN عبور کرد.
ایـن پلتفـرم را می تـوان در دفاتـر از راه دور و شـعب و مراکـز داده یا فضای 
ابـری )با نسـخه های جداگانه برای شـرکت ها و ارائه دهنـدگان خدمات( 

مستقر کرد. 
 ،)SWA( آمـازون  در سـرویس های وب   Unity EdgeConnect
 Oracle و Microsoft Azure ، Google Cloud Platform

Cloud در دسترس است.
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 gOpen Systems

Open Systems ارائه دهنده پیشرو جهانی SD-WAN امن است که 
ادعا می کند شـرکت ها را قادر می سـازد تا بدون پیچیدگی و هزینه باالی 
شبکه های سنتی، قدرت فناوری های مختل کننده را به رشد تبدیل کنند. 
ایـن شـرکت بهترین ویژگی هـای SD-WAN را بـا عملکردهای امنیتی 
ادغام می کند و آن را با شـبکه و عملیات امنیتی مهندسـان کالس جهانی 
مرتبـط می کنـد تـا به مشـتریان خـود در افزایش چابکی شـبکه، انعطاف 

پذیری و کنترل مورد نظر، امنیت شبکه و... کمک کند.
 SIEM اعالم کرد که سرویس Open Systems ، 2۰2۰ در اواسط سال
)security information and event management( را در 
سـرویس MDR  )managed detection and response( خود 
ادغـام کرده اسـت. این ادغام، به مشـتریان امکان می دهـد که تهدیدات را 
سـریع تر و در مکان های بیشـتری ببینند و قبل از اینکه به کسـب و کار آنها 

صدمه وارد شود، این تهدیدات را مهار کنند.

 gRiverbed Technology
ایـن شـرکت یکـی دیگر از فروشـندگان SD-WAN اسـت که براسـاس 
تخصص دیگر حوزه های خود از جمله شـتاب WAN و نظارت بر عملکرد 

شبکه، به حوزه SD-WAN ورود کرد. 
این شرکت 18 ساله دارای طیف وسیعی از تخصص و قابلیت های عملکرد 
شـبکه و برنامه ها سـت کـه اولین اقدامات خود در حـوزه SD-WAN را در 
سـال 2۰1۵ انجام داد و در سـال 2۰1۶ با خرید یک شـرکت آلمانی به نام  
Ocedo که محصوالتی چون Gateway، سـوئیچ ها، نقاط دسترسـی و 

یک ابر یکپارچه ارائه می کند، فعالیت خود در این حوزه را گسترش و سهام 
خود را رشد داد.

راه حـل Riverbed ، همـراه بـا شـتاب WAN ، بسـته ای یکپارچه برای 
زیرساخت های WAN edge فراهم می کند.

 gAryaka Networks
Aryaka یک شرکت SD-WAN است که اتصال شبکه و تحویل برنامه را 

با نرم افزار تعریف شده به شرکت های جهانی ارائه می دهد. 
ایـن شـرکت که در سـال 2۰۰9 تأسـیس شـده، بـا بیش از 8۰۰ مشـتری 

سازمانی در ۶3 کشور جهان، به سرعت به رشد خود ادامه می دهد.
پلتفـرم Aryaka’s SmartConnect SD-WAN بـه عنـوان یـک 
سـرویس ارائه می شـود و از سـرویس دهنده های ابری استفاده می کند که 
شـامل AWS و Microsoft Azure اسـت و عملکردی حدود ۵۰ درصد 

سریع تر از MPLS دارند.
 SmartConnect دارای قابلیت هایـی ازجملـه اتصـال ابـری یکپارچه، 
پشـتیبانی SaaS ، بهینـه سـازی WAN ، شـبکه تحویـل محتـوای 

SmartCDN و... است.

 gCitrix Systems
 Citrix در حوزه هایی مانند مجازی سازی سرور و دسکتاپ، شبکه، فضای 

ابری و... فعالیت دارد.
ارائه محصول SD-WAN Citrix عملکردهای شبکه مانند انتخاب مسیر 
در زمان واقعی، فایروال مناسـب و بهینه سـازی WAN را در یک دسـتگاه 
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واحد تلفیق می کند.
 failover( امنیـت، اولویت بنـدی ترافیـک، واکنش جهت جبران نقـص
 Citrix’s و کنترل در سطح اپلیکیشن ازجمله قابلیت های )response

SD-WAN است.
شبکه گسترده نرم افزارمحور سیتریکس، سالمت و ازدحام اتصاالت شبکه 
را می سـنجد، سـپس هدایت اپلیکیشن جهت بهینه سـازی مسیر و پاسخ 
جهت جبران نقص )failover response( را به صورت خودکار به اجرا 
درمی آورد. ترافیک اپلیکیشـن نیز با اسـتفاده از موتور کنترل اپلیکیشـن 
سـیتریکس )Citrix Application Control Engine(، شناسـایی، 

دسته بندی و بهینه  سازی می شود.

 gOracle
 SD-WAN اواخر سـال 2۰18 به بازار Oracle غـول نـرم افزار سـازمانی

وارد شد.
با Talari ، Oracle یک نمونه SD-WAN بالغ به ارمغان آورد که شامل 
Talari Controller بـرای مدیریـت و توزیـع خدمـات و سیاسـت های 
برنامـه ، لـوازم خانگـی ، Talari Overlay Network برای اتصال لوازم 
خانگی و کنترل کننده و تجزیه و تحلیل های زمان واقعی ، قابل مشـاهده 

بودن در شبکه و ظرفیت است. 
Oracle بـرای ارائـه مدیریـت SaaS SD-WAN بـرای اتصـال ابرهـا و 
 Cloud Orchestration Oracle SD-WAN شـبکه ها ، سـرویس

را توسعه داد.
از طریق Talari SD-WAN ، شرکت ها یک WAN باز و قابل توسعه برای 
مراکز داده، دفاتر راه دور و سرویس های ابری دریافت می کنند؛ بسته هایی 
که براسـاس مناسـب بودن پهنای باند برای پروتکل بسـته ها مسـیریابی 
می شـوند. ایـن قابلیت برای اطمینـان از در اولویت بـودن برنامه های مهم 

تجـاری نسـبت بـه برنامه هایـی کـه از اهمیت تجـاری کمتـری برخوردار 
هستند، در عنوان بسته تعبیه شده است.

 gNuage Networks
Nuage Networks که در سـال 2۰13 راه اندازی شـد ، از پشـتیبانی 

شرکت مادر نوکیا ، یک فروشنده شبکه جهانی برخوردار است. 
در سپتامبر 2۰18 آخرین نسخه محصول این شرکت در حوزه شبکه های 
گسترده نرم افزارمحور ، منتشر شد که  Nuage SD-WAN 2.0  نام دارد 
و مسیریابی در آن مبتنی بر سیاست هایی است که سرپرست شبکه تعیین 
می کنـد. قابلیـت اتصال به ابرهای متعدد، شناسـایی و مهـار نرم افزارهای 

آالینده و مجازی سازی شبکه  از جمله ویژگی های این محصول است. 
راه حـل )Nuage’s SD-WAN )NSG هنـگام اتصـال بـه شـبکه ، یک 

پیکربندی از پیش تعریف شده را براساس مکان بارگیری می کند.
 end-to-end شـبکه هم پوشـان مجـازی Nuage SD-WAN 2.0
اسـت کـه مراکز داده خصوصی، اماکن شـعب شـبکه و ابرهـای عمومی را 
به یکدیگر متصل می کند. برای امن سـازی شـبکه، تمهیداتی اندیشـیده 
شـده که عبارتنـد از: رویت  پذیـری بی درنگ روند ترافیـک داده، گره های 
کنش مند امنیتی )security functions( معمول و پاسخ های از پیش 

 برنامه ریزی شده به تهدیدها. 
شرکت ها می توانند از VNS برای مشاهده و کنترل از یک رابط واحد و برای 
تنظیم خدمات فناوری اطالعات شـرکت در مراکز داده ، ابرهای عمومی و 

سایت های شعبه سازمانی استفاده کنند.

منبع:
https://www.eweek.com/networking/top-sd-
wan-providers-in-2020
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معصومه احمدیان
شـرکت )HP )Hewlett Packard شـرکتی چندملیتـی و مسـتقر 
در آمریکاسـت که از دو شـرکت تشـکیل شـده اسـت؛ HP Inc مربوط به 
کامپیوترهاي شخصي و پرینترهاست و HPE که در حوزه تجهیزات مراکز 

داده فعال است.
شـرکت Hewlett Packard Enterprise( HPE( بـه صـورت کامـاًل 
تخصصـی در سـه حـوزه تولید محصـوالت IT، ارائه سـرویس ها و راهکارها 
فعالیت می کند. اصلی ترین محصوالت شـرکت HPE در حوزه های سـرور، 

ذخیره ساز، شبکه، نرم افزار و سیستم های یکپارچه است.
انـواع روترها، سـوییچ ها، اکسـس پوینت هـا، کنترل کننده هـا و تجهیزات 
وایرلس مختلف شـرکت HPE هم اکنـون به عنوان مطرح ترین محصوالت 
در سطح جهانی شناخته می شوند. کیفیت باالی محصوالت تولیدی توسط 

این شرکت طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. 
به طور کلی می توان گفت شـرکت HPE دارای سـه بخش اصلی سـرورها 
و سیسـتم ها، تجهیزات ذخیره سـازی و ابری و تجهیزات شـبکه اسـت، که 

عبارتند از:
تجهیزات ارائه شده در حوزه سرورها و سیستم ها:  

سـرورهاي عرضه شـده توسط شرکت HPE از لحاظ نوع کاربرد، به سه رده 
تقسیم می شود:

سـرورهای تراکم پذیر یـا Rack Server: این نوع سـرور بیشـتر در 

دیتاسـنترهایی کاربرد دارد که نیازمند توان پردازش حداکثری اسـت و با 
هدف ایجاد تعادل میان تراکم و قدرت پردازشی به کار می رود.

سرورهای ایستاده یا Tower Server: این سرورها به صورت ایستاده 
هستند و به همین دلیل می توان با استفاده از آن ها، تعداد سرورها را افزایش 

و دیتاسنتر را توسعه داد.
سـرورهای تیغه ای یا Blade Server: این سـرورها ضخامت و حجم 
کمی دارند و بیشتر برای دیتاسنترهایی مناسب است که فضای محدودی 

در اختیار دارند.

  تجهیزات ارائه شده در  
حوزه تجهیزات ذخیره سازی و ابری:

محصوالت ذخیره ساز شرکت HPE به دسته های زیر تقسیم می شود:
All-Flash and Hybrid Arrays
Midrange and Enterprise HPE storage
Entry Storage
Availability, Protection and Retention
Software Defined Storage
Management and Orchestration
Storage Networking

تجهیزات ارائه شده در حوزه شبکه:  

 راه اندازی آسان یک دفتر کار مجازی
HPE  برای مشاغل کوچک و متوسط با
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محصـوالت شـرکت Hewlett Packard بـه منظـور اسـتفاده در 
سـازمان هاي کوچک و همینطور دیتاسـنترهاي بزرگ مورد اسـتفاده قرار 

می گیرد که عبارتند از:
Switches
Routers
Access Points and Controllers

شـرکت  Hewlett Packard در حوزه نرم افزار نیز فعالیت چشـمگیری 
دارد بـه طـوری که سـومین شـرکت بـزرگ در زمینه تولید نرم افـزار بعد از 
شرکت هاي معتبری چون مایکروسافت و IBM است. ازجمله  محصوالت 

شرکت HPE در حوزه نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Application delivery Mgmt
Big Data Software
Enterprise Security
Backup and Governance
Operations Mgmt
Converged Infrastructure Mgmt
Hybrid and Private Cloud
Network Mgmt

شـرکت HPE نیـز بـه ماننـد دیگر شـرکت هاي بـزرگ به دنبـال راهکاري 
برای برقرای زیرسـاخت هاي یکپارچه و همینطور بهبود عملکرد و کارآیي 
سیسـتم یکپارچه اسـت کـه در این حوزه نیز محصوالتـي ارائه مي دهد که 

عبارتند از:
 Compassable systems

Converged Systems
 Hyper Converged Systems
 Blade Systems

شـرکت HPE یکي از برترین و معتبرترین شـرکت هایی است که به منظور 
تحول در ساختار هاي اطالعات سازماني، به ارائه راهکار می پردازد. خدمات 

و راهکارهای ارائه شده توسط این شرکت در این حوزه عبارتند از:
Transform to a Hybrid Infrastructure
Protect your Digital Enterprise
Empower the Data-Driven Organization
Enable Workplace Productivity

HPE برخی از جدیدترین فناوری های
 پاسخ به چالش پایگاه داده مدرن:  

HPE Nonstop SQL Cloud Edition معرفی 
بانک هـای اطالعاتـی و سـرورهایی که امروزه توسـط بنگاه هـای اقتصادی 
اداره می شـوند، بزرگ و پیچیده هسـتند. مشـاغل در حال تغییر هسـتند 
و داده هـا نقشـی حیاتـی برای هر سـازمان ایفا می کنند به طوری که رشـد 
داده هـا و اهمیـت آنهـا، از اولویت های اصلی اجرایی اسـت. از طرفی درگیر 
شـدن بـا گرایش های برتر فناوری مانند تجزیـه و تحلیل، هوش مصنوعی، 
 اینترنت اشـیاء، کانتینرها ، رایانش ابری و... دارای یک وجه مشـترک است؛ 

داده محور بودن.  
HPE Nonstop SQL Cloud Edition این مشکل را حل می کند.

افزایـش حجم و وابسـتگی بیش از حد بـه پردازش داده ها، باعث پراکندگی 
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بیشـتر - هم از یک پایگاه داده و هم از زاویه سـرور 
- شـده اسـت. با جمع آوری و پردازش هرچه بیشتر 
داده ها، وظیفه مدیر پایگاه داده و همینطور تیم های 
فناوری اطالعات پیچیده تر از گذشـته شـده است، 
چـرا کـه نیـاز بـه تنظیم و نگهـداری بیشـتر، ادغام 
سـریع تر فناوری هـای جدید، جلوگیـری از خرابی 

سیستم به هر قیمت و... از مهمترین اولویت های آنهاست. 
تـالش بـرای یافتن یک پایـگاه داده که همزمان قابل اعتماد، در دسـترس، 
قابل توسعه و قابل کنترل باشد، یکی از مهمترین چالش های شرکت هاست 
و مقابله و مبارزه با تمامی این پیچیدگی ها، به سـادگی امکان پذیر نیسـت 
و از تمرکـز شـرکت ها بـر روی برنامه هـای اصلی آنها جلوگیـری می کند. و 
 HPE Nonstop SQL وارد عمل شـده و HPE این همان جایی اسـت که

Cloud Edition را معرفی می کند.
HPE Nonstop SQL Cloud Edition یـک بسـته نرم افـزاری پایگاه 
داده اسـت که سـادگی و چابکی ابر عمومی و قدرت اثبات شـده و مشـهور 
فناوری HPE Nonstop  را همزمان داراست. این بسته نرم افزاری به طور 
کامـل خوشـه بندی و پیچیدگـی SQL را توزیع می کند و همزمان باالترین 
سـطح در دسـترس بـودن، مقیاس پذیـری، یکپارچگی داده هـا و عملکرد 
خـارج از جعبـه را ترکیـب می کند. Nonstop SQL با یـک API مدرن و 
ویژگی های یک تجربه ابری یکپارچه بهبود یافته اسـت، در حالی که اصول 
قوی آن برای رفع تمام چالش های پایگاه داده کاماًل محکم باقی مانده است.

 ، RDBMS شـامل نرم افـزار Nonstop SQL Cloud Edition بسـته
مدیریت ایمن پیشـرفته و تجزیه و تحلیل بار کاری برای اسـتفاده فوری در 

زیرسـاخت ابر خصوصی سـازمان استفاده کننده 
اسـت. ایـن ویژگی های منحصر به فرد دارای سـه 

مزیت است:
1. هزینه کمتر 

2. تجربه امن ابری
3. خریداری شده به عنوان سرویس 

طبیعتـاً اعتمـاد به یک سـرور پایـگاه داده که بتواند با حجم کاری بسـیاری 
از برنامه هـا را بـدون خرابـی مقیاس بندی کند، در اولویت سازمان هاسـت، 
از ایـن رو بـه نظر می رسـد نسـخه HPE NonStop SQL Cloud کاماًل 
مناسب در محیط داده مدرن برای پشتیبانی از نیازهای مهم اکنون و آینده 

سازمان هاست.

 راه اندازی آسان یک دفتر کار مجازی  
HPE برای مشاغل کوچک و متوسط   با کمک

کسـب و کارهای کوچک و متوسـط   که به دنبال راه اندازی یا تازه سازی یک 
دفتر کار از راه دور یا شعبه کوچک هستند و زمان و نیروی کار کافی ندارند 
تـا تمامـی اصـول IT مورد نیاز خود را فراهم کنند، می توانند با بهره گیری از 
 Aruba و HPE ذخیره سازی ، HPE ProLiant Gen10 سرورهای امن
Instant در شبکه های بی سیم، محاسبه ساده و معتبر HPE و راه حل های 
شـبکه ارائه شـده توسـط HPE ، به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارایی، 

به حداقل رساندن خطر و کاهش هزینه ها دست یابند.
راه حل هـای کسـب وکار کوچـک HPE بـرای اسـتقرار دفتـر کوچـک، 
راه حل های کامل و معتبری اسـت که شـامل محاسـبه، ذخیره سازی، نقاط 

HPE
به شما کمک می کند تا کارآیی 

بیشتر به حداقل رساندن خطر و 
کاهش هزینه ها دست یابید
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دسترسـی )Wi-Fi  )WAPs، شـبکه سـازی و سـرویس ها اسـت که  نیاز 
بـه انتخـاب، تأییـد، پیکربندی و انـدازه IT را از ابتدا حـذف می کند. و البته 

راه اندازی و مدیریت آن بسیار ساده است. 
صاحبان کسـب و کارهای کوچک و متوسـط می توانند به راحتی با فضای 
ذخیره سـازی اختیـاری متصـل به شـبکه HPE StoreEasy یا سیسـتم 
پشـتیبان گیری دیسـک متحرک HPE RDX کارآیی خود را افزایش داده 
و چندین عملکرد مانند مجازی سازی، ذخیره سازی و پشتیبان گیری را بر 

روی یک سرور واحد قرار دهند.
 )SMB )Small Medium Business این کار به راحتی با راه حل های

امکان پذیر است:
HPE ProLiant Gen10 سرورهای

شـبکه سـیمی و بی سـیم Aruba بـا ابزارهـای 
مدیریت هوشمند

HPE ذخیره سازی داده های
HPE Foundation Care

کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط می تواننـد 
 HPE ایـن خدمـات را با پرداخت ماهیانه اشـتراک
دریافـت کننـد. با اشـتراک HPE، در یـک راه حل 
کامـل IT - از جملـه خدمات - عضو می شـوند که با 
پرداخت ماهانه قابل پیش بینی پرداخت می شـود. 
در پایـان دوره انتخابـی نیـز هیـچ مشـکلی بـرای 
مالکیـت وجود ندارد، چرا که به سـادگی تجهیزات 
خود را پس می دهند و در واقع تجهیزات IT قدیمی 

آنها توسـط شـرکت به طور ایمن بازنشسـته می شـود و اطالعات حسـاس 
ذخیـره شـده در دسـتگاه های آنهـا هرگز در معرض خطـر نخواهد بود. این 
موضـوع بـه ایـن نوع کسـب و کارها امـکان می دهد که تمرکز بیشـتری بر 

مدیریت و رشد کسب و کار خود داشته باشند.

 تسریع حجم کار HPC و AI با سیستم جدید  
 HPE Apollo 6500 Gen10 Plus 

سیسـتم جدید HPE Apollo 6500 Gen10 Plus به منظور عملکرد 
برتـر بـا قدرت پردازش سـریع تر و قابل اطمینان تر و کمک در کاهش حجم 

کار HPC و AI ارائه شده است.
 HPE Apollo 6500 Gen10 Plus سیسـتم
در واقـع نسـل بعـدی نمونـه کارهای محاسـباتی 
شـتابان HPE Apollo بـا انعطـاف پذیری، تراکم 
و چابکـی بیشـتر بـرای تأمیـن دامنـه وسـیعی از 

برنامه های HPC و AI است.
 HPE Apollo 6500 از ویژگی هـای برخـی 

Gen10 Plus عبارتند از:
بینش سـریع تر: برای مزیـت رقابتی، امکان 

استفاده بهتر از داده ها را فراهم می کند
 بهتریـن عملکـرد: بـا اتصال محکـم قدرت 
محاسـبه بـا پردازنده هـای گرافیکـی پیشـرو در 

صنعت برای توان شغلی بی نظیر
 راه حل کاماًل تست شده و پیکربندی شده:  

صاحبان کسب و کارهای کوچک 
و متوسط می توانند به راحتی 

با فضای ذخیره سازی اختیاری 
HPE StoreE- همتصل به شبک
asy یا سیستم پشتیبان گیری 
 HPE RDX دیسک متحرک
کارآیی خود را افزایش داده 

و چندین عملکرد مانند 
مجازی سازی، ذخیره سازی و 
پشتیبان گیری را بر روی یک 

سرور واحد قرار دهند
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این راه حل HPE دارای مجوز NVIDIA اسـت و 
  HPC )High-performance بـرای 
 computing(، AI )Artificial
)intelligence ، یادگیری ماشـین و یادگیری 

عمیق طراحی شده است.
 معمـاری ابرکامپیوتر HPE Cray: اکنون 
 HPE Apollo 6500 Gen10 Plus سیستم
از اتصـال HPE Slingshot و پشـتیبانی شـده 

توسط HPE Cray OS برخوردار است.
 HPE Apollo 6500 Gen10 Plus سیستم

از ظرفیت پردازشی بی نظیر آخرین پردازنده های گرافیکی هسته ای استفاده 
می کند تا فشار زیرساخت های قدیمی را کاهش دهد و داده ها را تقویت کند. 
پردازنده های گرافیکی NVIDIA A100 با اسـتفاده از فناوری GPU ، برای 
افزایـش ایـن راه حل های قدرتمند رایانه ای تسـریع ، تأخیـر کم در توان باال را 
 Tensor پیشرفت های چشمگیری در NVIDIA A100 .تضمین می کنند
Core و کار بـا دقـت دو برابر ایجاد می کنـد، رکورد های متعدد عملکرد AI را 
می شکند و سرعت پردازش تا 4.2 برابر سریع تر از نسل های قبلی ارائه می دهد.

هـر پردازنـده گرافیکی A100 با پیکربندی 4۰ گیگابایتی یا 8۰ گیگابایتی 
در دسـترس اسـت ، بنابراین مشـتریان HPE می توانند تعرفه ها را متناسب 

با نیازهای خاص خود تنظیم کنند. مشاغل می توانند 
 GPU بـا 4۰ گیگابایت اسـتاندارد - پیکربندی اصلی
A100 - و همچنیـن 8۰ گیگابایـت حافظه عملکرد 
فوق العاده ای کسب کنند. A100 80 GB سریعترین 
پهنای باند حافظه جهان را با بیش از 2 ترابایت در ثانیه 
ارائه می دهد که آن را به گزینه ای ایده آل برای مواردی 
کـه نیـاز به مجموعـه داده ها یـا مدل های بـزرگ و پر 

حافظه دارند ، تبدیل می کند.
 HPE Apollo 6500 عـالوه بـر ایـن ، سیسـتم
Gen10 Plus گزینه هـای ذخیره سـازی گسـترده 
ای را با حداکثر 1۶ دسـتگاه ذخیره سـازی قابل دسترسـی، درایوهای حالت 
جامد SAS / SATA و ۶ درایو NVMe ارائه می دهد تا با مصرف انرژی کمتر 
، سـریع تر به داده ها دسترسـی داشـته باشـید. HPE قصد دارد راه حل های 
جدیـدی را از طریـق Q1 2021 ارائـه دهد کـه دارای 1۶ درایو حیرت انگیز 
 HPE با پهنای باند ۶ برابر بیشـتر اسـت. از این طریق، مشـتریان NVMe
می توانند از قدرت، فرکانس و ظرفیت پردازش سـریع محاسـبات بهره مند 

شوند.
منبع: 

https://community.hpe.com

NVIDIA A100 پیشرفت های 
چشمگیری در Tensor Core و 
کار با دقت دو برابر ایجاد می کند، 
رکورد های متعدد عملکرد AI را 
می شکند و سرعت پردازش تا 
4.2 برابر سریع تر از نسل های 

قبلی ارائه می دهد

گزارش
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معصومه احمدیان

 APM )Application نرم افزار  یک   AppDynamics
)performance management  است و همانطور که از نام آن 
پیداست، ابزاری است که برای مدیریت کارآیی اپلیکیشن ها مورد استفاده 
و بهره برداری قرار می گیرد. این نرم افزار عمدتاً در سازمان هایی که از 
 اپلیکیشن ها استفاده می کنند و درآمدزایی دارند و عملکرد اپلیکیشن ها 
و زمان پاسخگویی اپلیکیشن های مورد استفاده آنها، در درآمدزایی مهم و 
تأثیرگذار است، مانند بانک ها، پرداخت های الکترونیکی و کسب وکارهای 

اینترنتی استفاده می شود.
اپلیکیشـن های اینترنـت بانـک، موبایل بانک و سـامانه بانکـداری متمرکز 
)Core Banking( در یک بانک، مهم است که چه عملکردی داشته باشد.

به عنوان مثال در یک عملیات پرداخت الکترونیکی، وقتی کارت می کشید، 
اگر پاسـخ بموقع دریافت نشـود، طبیعتاً تراکنش انجام نمی شـود. در این 
صـورت، هـم شـرکت از سـود خود محـروم می شـود و هم اینکه فروشـنده 
بالفاصلـه تراکنـش را از طریـق دسـتگاه پـوز )POS( بانـک دیگـری انجام 
می دهـد. اگـر ایـن موضوع تکرار شـود، به مرور اعتمـاد از آن بانک موردنظر 

سلب خواهد شد.
راهکارهـا و ابزارهـای مختلفـی در زمینه مانیتورینگ وجـود دارد که مورد 
استفاده قرار می گیرد. مشکلی که وجود دارد، این است که در یک اپلیکیشن 
مباحثی مثل زیرساخت، سرور، استوریج، شبکه و خود اپلیکیشن وجود دارد 
کـه بـرای هرکدام از اینها ابزارهای مختلفی مورد اسـتفاده قرار می گیرد که 
همیـن موضـوع حالت جزیره ای ایجاد کرده که ۵-4 ابزار مختلف به صورت 

همزمان استفاده می شود و با این حال، باز نتیجه  مدنظر حاصل نمی شود. 
AppDynamics ایـن کار را از طریـق یـک پلتفـرم واحـد انجام می دهد 
و البتـه در یـک سـطح خیلـی جزئی تر؛ حتی در سـطح کدهای اپلیکیشـن 

هـم ورود می کنـد و برخـی معیارهـا را معرفـی می کنـد. تعـداد زیـادی از 
سـازمان ها این روزها در پی آن هسـتند که به جای اسـتفاده از چندین نرم 
افـزار مختلـف، از ابـزاری اسـتفاده کننـد که هـم سـخت افزار را چک کند و 
هـم خـود اپلیکیشـن، و همچنین امـکان پیش بینی هم بـه آن بدهد یعنی 
از طریـق هـوش مصنوعـی )AI )Artificial Intelligence و یادگیـری 
ماشین ) ML )Machine Learning  بررسی هایی انجام دهد و به عنوان 
مثـال مطـرح کند که این اپلیکیشـن ممکن اسـت مدت زمان پاسـخگویی 
)Response Time( آن در سـاعات آینده باال رفته و دچار مشـکل شود و 

به اولین کاربر پیشنهاد دهد که اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
AppDynamics دارای معیارهـا و پارامترهایـی اسـت کـه آن را قـادر 
می سـازد از اپلیکیشـن های مانیتورینگ مانند طیف گسـترده ای از جمله 
Java ، PHP ، Got.Net  و ... پشـتیبانی کنـد و بـرای تمامـی سـازمان ها 
 ،CPU ،مفید است. از طرفی متریک های سخت افزاری مثل شبکه، ماشین
دیسـک، ممـوری و... را نیـز اندازه گیـری می کند و در واقع با یـک نرم افزار، 
به راحتی می توان کل سـاختاری که برای ارائه سـرویس به مشـتری مورد 

استفاده قرار می گیرد، مانیتور کرد. 
App Dynamics نرم افـزاری اسـت بـرای مدیریت مانیتورینگ عملکرد 
اپلیکیشـن ها. یکـی از کاربردهـای ایـن نرم افزار این اسـت کـه در زمان اوج 
استفاده از اپلیکیشن و زمانی که برای پاسخگویی، نیاز به منابع بیشتر دارد 
و نیاز اسـت که همگی به بهترین شـکل مدیریت شـود و به صورت خودکار 

مدیریت شود، این کار را به صورت خودکار انجام دهد.

    AppDynamics امکانات
 توانایـی کشـف خـودکار تراکنش هـای سیسـتم از شـروع تـا پایـان 

)end-to-end business transactions(

 AppDynamics 
ابزاری قدرتمند  برای مدیریت App ها 

نگاهتخصصی
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 توانایـی کشـف توپولـوژی برنامـه کاربـردی و 
وابستگی های داخلی آن

 user( دارای قابلیـت مدیریت تجربه کاربری 
جهـت   )experience management

تشخیص سناریوهای پرکاربرد
diag-( قابلیـت تشـخیص و عیب یابی عمیق  

)nostics
 امـکان مانیتـور کـردن عملکـرد برنامه هـای 

کاربردی در سطح کد
 توانایی تشـخیص نشـتی حافظه، پرسـش  پاسـخ های کند پایگاه داده 

)slow queries(، وب سرویس های کند و انسداد زیرساخت
 امکان کسب اطالعات در سطح کد برای برنامه های کاربردی توزیع شده 

cache در سطوح سرور، دیتابیس، صف و
 امـکان راه انـدازی agent های متعدد بـرای مانیتور کردن برنامه های 

کاربردی در محیط های توزیع شده
 اسـتفاده از تکنیـک instrumentation هوشـمند بـرای مانیتور 

کردن عمیق برنامه کاربردی
  امکان مانیتور کردن تمام تراکنش ها با قابلیت 

تفکیک هوشمند تراکنش های مشکل دار
  قابلیـت تولید snapshot به صورت خودکار 
جهت تشـخیص و برطرف سازی مشکالت کارایی 

سیستم
  قابلیـت مانیتـور کـردن برنامه هـای کاربردی 
 Java، .NET، PHP، C/C++، تولیـد شـده بـا

Python و Node.js
 JMS، TIBCO پشتیبانی از بسترها و تکنولوژی های پیچیده همچون 

Web Methods و
  قابلیت یکپارچه سـازی با سیسـتم های اعالم هشدار و رویداد همچون 

Jira و Service Now, Pager Duty
 توانایـی تنظیـم خـودکار آسـتانه هشـدار جهـت جلوگیـری از اعالم 

هشدارهای نادرست
 توانایـی مانیتـور کردن هـر نوع برنامه کاربردی در سـریع ترین زمان و 

AppDynamics
زبان مشترک بین فناوری 

اطالعات و تجارت است

نگاهتخصصی
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بدون نیاز به پیکربندی
 قابلیت مانیتور کردن برنامه های کاربردی بدون نیاز به سورس-کد آنها

)real-time analytics( توانایی تحلیل بالدرنگ 

    AppDynamics قابلیت های
1- کشف سریع تر و مانیتور کارآمدتر اپلیکیشن ها

  با قابلیت مشـاهده کامل و در لحظه )Real Time( در تراکنش های 
مهم تجاری، برنامه های کاربردی بهتر از همیشه دیده می شوند.

 با automatic performance baselining،   فقط مشـکالت 
تراکنش های مهم هشدار داده می شود

 درک فوری علت اصلی هر یک از مشکالت برنامه کاربردی
 عدم از بین رفتن داده ها با همبستگی اپلیکیشن، زیرساخت و تجارت

 تحت کنترل کامل بودن در هنگام پیاده سازی، مدیریت و مقیاس پذیری 
در سطح سازمان

 ردیابی هر تراکنش تجاری در یک نشست کاربر با تشخیص های سریع 
و عمیق

 مدیریت فعاالنه تراکنش های تجاری کلیدی

 افزایش رضایت مشتری با مدیریت کارایی کاربر نهایی
2- ارتبـاط کارآیـی برنامه کاربردی و نتایج تجـاری برای انتقال 

فناوری اطالعات از سرویس دهندگان به سرویس گیرندگان
 افزایـش سـرعت سـازمان و ایجـاد وفـاداری مشـتری: هـوش تجاری، 
ارتباطـات واضـح و متقابـل بیـن کیفیـت تجـارب مشـتریان و برنامه های 
کاربردی را فراهم می سازد تا فرصت های جدیدی برای بهبود نتایج و حفظ 

وفاداری مشتری کشف شود.
 ایجاد یک زبان مشـترک بین فناوری اطالعات و تجارت: تیم ها با درک 
دقیقی از اینکه چگونه فناوری اطالعات می تواند شرکت را به سمت اهداف 

تجاری بزرگ تر هدایت کند، مجهز می شوند.
 قابلیت مشاهده نتایج در لحظه: هوش تجاری باعث می شود با استفاده 
از مانیتورینـگ تجـاری Real Time )در لحظـه(، درآمـد را بـه حداکثر 

برساند.
 بخـش قدرتمنـد پلتفرم هوش برنامه کاربردی: هـوش تجاری، امکان 

مانیتورینگ تجاری هوشمند و کارآمد را فراهم می سازد.
3- مانیتورینگ هوشمند برنامه کاربردی و تجاری

 ترسـیم داده ها: هوش تجاری، داده های عمیق برنامه های کاربردی، 

نگاهتخصصی
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کاربر نهایی و راه حل های مانیتورینگ زیرسـاخت 
را دریافـت کـرده و منجـر بـه مانیتورینـگ کامل 
می شود )بدون اینکه هیچ تغییری در کد برنامه ها 

ایجاد کند(.
  تحلیل ها و همبستگی ها: داده های خام به 
صـورت خودکار در زمـان واقعی با یکدیگر مرتبط 

می شوند.
 پاسخ دادن به سواالت پیشرفته: این امکان 

فراهـم می شـود کـه کاربر بـرای دریافت پاسـخ های خاصی در مـورد تأثیر 
کسب وکار بر کارآیی اپلیکیشن، جستجوهای پیشرفته ای انجام دهد.

 تصویرسازی داده ها: داده های کارآیی تجاری، برنامه کاربردی و کاربر 
نمایش داده می شـود تا همبسـتگی واضح و یک چارچوب مشـترک را بین 

واحدهای فناوری اطالعات و کسب و کار فراهم آورد.
 Base Line و هشـدارها: Base Line طبیعی بودن کار سیسـتم را 
چک می کند - بنابراین فقط زمانی که کاری طبیعی انجام نمی شود، هشدار 
می دهد. به این ترتیب، می توانید فقط بر آنچه اهمیت دارد، متمرکز شوید.

  AppDynamics مزایای 
)multicloud( برای فضای چندابری

 بهبود کارآیی )از طریق تشخیص مشکالت مربوط به نظارت بر زمان واقعی(
 انتقال به فضای ابری 

 هدایت نتایج کسب و کار )از طریق افزایش عملکرد برنامه( 
 اصالح خودکار )از طریق افزایش تشخیص علت مشکل(

برخی از مهم ترین ویژگی های   
 AppDynamics

 بهـره وری IT:  شـاخص میانگین زمـان برای 
تعمیـر)MTTR  )Mean time to repair بـا 

تجزیه و تحلیل سریع ریشه یابی کاهش می دهد.
 نظـارت بر هر برنامه:  اهرم نظارت بر عملکرد 
بموقـع بـرای عملکـرد بی عیـب و نقـص برنامه در 

محیط های عمومی، خصوصی یا چند ابری
 تطبیق پذیری کامل

 امنیـت قـوی: قابلیت دریافت یـک معماری ایمن توسـط طراحی و 
کنترل های دسترسی مبتنی بر نقش )role-based( و دقیق.

جالب است بدانید خطوط هوایی آالسکا، شرکت Nouveal e-santé  و 
 AppDynamics ازجمله مشتریان برجسته نرم افزار Nasdaq شرکت

به شمار می رود.

پانوشت:

Nouveal e-santé  :  شـرکتی فرانسـوی مسـتقر در شـهر لیون است که راه حل های 

دیجیتالی را در سـالمت ایجاد می کند. تخصص این شـرکت در زمینه طراحی راه حل های 

سالمت الکترونیکی و مدیریت پروژه های پیاده سازی است. 

کـه  اسـت  نیویـورک  شـهر  در  آمریکایـی  سـهام  بـورس  یـک   :  Nasdaq

سـهام بـورس  لیسـت  دوم  رتبـه  در  نیویـورک،  بهـادار  اوراق  بـورس  از   پـس 

 قرار دارد.

AppDynamics
اهرم نظارت بر عملکرد در زمان 

واقعی برای عملکرد بی عیب 
و نقص برنامه در محیط های 

عمومی، خصوصی یا چند ابری

نگاهتخصصی
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SD-Access  چیست و چه نیازی به راه اندازی آن وجود دارد؟  

در ابتدا الزم اسـت کلیت SD-Access را توضیح دهیم. سیسـکو در واقع 
از حالـت )command-line interface )CLI بـرای اینکه بتواند همه 
 graphical user interface )GUI( چیز را متمرکز کرده و به سـمت
ببرد، از پلتفرم های مختلف )مثل SD-Access ,  SD-WAN , ACI و...( 

در حوزه های مختلف استفاده کرده است.
SD-Access می توانـد تمامـی commandهایـی کـه تـا بـه حال به 

صورت دسـتوری روی یک سـوئیچ یا روتر وارد می شـد را متمرکز کرده و 
از طریق کلیک روی یک feature ، به CLI تبدیل کرده و وارد دسـتگاه 
کنـد. عـالوه بر ایـن، تمام پلتفرم های داخل شـبکه را به صـورت مرکزی 
در اختیار می گیرد تا توسـط این سـرور، اتوماسـیون، پیکربندی و دیگر 

فعالیت ها انجام شود.
از طریـق SD-Access امـور مربـوط بـه پیکربنـدی، آپدیـت کـردن 
نرم افزارهـا، ارتقـای نرم افزارهـا و... بسـیار متمرکزتـر و راحت تـر انجـام 

Software-Defined Access
و ظهور دوره ای جدید در شبکه و اینترنت

بهروز همتی
با افزایش دیجیتال سازی، برنامه های کاربردی نرم افزاری ناگزیر به تکامل شده اند تا بتوانند عالوه بر پشتیبانی از فرآیندهای تجاری، به منبع اصلی درآمد و تمایز 

رقابتی در سازمان ها تبدیل شوند. لزوم توسعه ظرفیت شبکه  برای واکنش سریع به نیازها و رشد برنامه  های کاربردی، سازمان ها را دائمًا دچار چالش می کند. 

از آنجا کهCampus LAN  مکانی اســت که افراد و تجهیزات از آن برای دسترســی به برنامه های کاربردی اســتفاده می کنند، قابلیت های LAN سیمی و بی سیم 

باید گسترش یابد تا بتواند از این نیازهای متغیر، پشتیبانی کند. اینجاست که نیاز به دسترسی نرم افزار محور )Software-Define Access( احساس می شود.

SD-Accessیا Software-Defined Accessدر واقع دسترسی نرم افزار محور است که حاصل تکامِل طراحی های قدیمی Campus LAN به شبکه هایی است که 

 Cisco سیسکو مجهز به مجموعه برنامه های کاربردی است که به عنوان بخشی از نرم افزار SD-Access .به صورت مســتقیم تصمیمات ســازمان را اجرا می کنند

Center DNA  برای طراحی، آماده سازی، اعمال Policy و تسهیل در ایجاد یک Campus هوشمند شبکه  سیمی و بی سیم اجرا می شود.

برای درک چیســتی و چرایی اســتفاده از SD-Access ، با »بهروز همتی« کارشناس امنیت شرکت آلیاســیس ارتباط گفت وگو کردیم تا توضیحات مبسوطی 

مربوط به SD-Access، نحوه پیاده سازی این راهکار سیسکو و کاربرد آن در سازمان ها یا صنایع مختلف کشور را از زبان این کارشناس شبکه سیسکو بشنویم.
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خواهد شـد. همچنیـن رابطه  میان دسـتگاه های 
یک شـبکه، بسـیار سـاده تر قابل مدیریت خواهد 
بـود. از طریـق SD-Access مانیتورینگ تمامی 
دسـتگاه های شـبکه نیز امکان پذیـر خواهد بود تا 
بتـوان بخش هـای نرم افزاری و سـخت افزاری کل 
شبکه را عیب یابی )troubleshooting( کرد. 
برخـی از فیچرهـای روی SD-Access نیـز این 
امـکان را در اختیـار کاربـر قـرار می دهد تـا بتواند 
از طریـق این نرم افـزار، عیب یابی کرده و درنهایت 

مشکل را رفع کند.
یا    سازمان ها  نوع  چه  به  راهکار سیسکو،  این  پیاده سازی 

صنایعی در کشور پیشنهاد می شود؟
بـه هـر سـازمان یا صنایعی کـه Campus LAN خـود را دارد و از طریق 
شبکه محلی خود به کاربران سرویس می دهد و مخصوصاً در حال حاضر 
از تجهیزات سیسـکو اسـتفاده می کند، پیشـنهاد می شـود از تکنولوژی 
SD-Access  بهـره ببـرد. دلیـل ایـن اسـت که در چند سـال آینده این 
تکنولـوژی از طریـق سیسـکو بومی می شـود و تمامـی دیوایس هایی که 
در حـال حاضـر مورد اسـتفاده هسـتند، احتمال دارد غیرقابـل فروش یا 
غیر قابل اسـتفاده شـود. بنابراین هم از لحاظ سـخت افزار، هم الیسـنس 
و هـم تکنولوژی، سیسـکو در مسـیر متمرکز شـدن روی ایـن پلتفرم ها و 

سرویس ها حرکت می کند.
به طور کلی بانک ها، ارگان های کوچک و بزرگ، سازمان هایی که خواهان 

تکنولوژی و امنیت باال هسـتند، سازمان هایی که 
نیازمند مدیریت تعداد زیاد کاربران خود هسـتند 
و... می تواننـد از SD-Access برای دسـتیابی به 

اهداف خود استفاده کنند. 
آیا ابزاری برای مدیریت SD-Access وجود   

دارد؟
 DNA از طریـق  Cisco SD-Access .بلـه
 DNA مدیریـت می شـود. در واقـع  Center
Center  داشـبورد مدیریتی متمرکزی را فراهم 
می کنـد تـا از طریـق آن بتوان مدیریت شـبکه را 
انجام داد. این مدیریت شـامل تنظیمات تمامی دسـتگاه های زیرساخت 
 ،Discovery اسـت. از طریـق ) ISEو WLC ،شـبکه )روتـر، سـوئیچ
سـخت افزارها شناسـایی می شـوند. Discovery می توانـد براسـاس 
پروتـکل CDP و یـا تعریـف Range  و یا حتی یک IP خاص انجام شـود. 
 Import به ما این اجـازه را می دهد که از طریق DNA همچنیـن سـرور
کردن IP های سـخت افزار ها یک فایل به صورت Template در اختیار 
ما قرار گیرد. سخت افزار ها را همانند Template موجود تعریف کرده و 
آنها را داخل DNA Center وارد کنیم. پروتکل هایی که سرور DNA از 
 SSH, SNMP کند، شامل Login طریق آنها می تواند به سخت افزارها

و  HTTP  است.

منظور از Network Policy  در SD-Access چیست ؟  
  Authentication, مجموعه ای از قوانین است که توسط آن می توانیم

بانک ها، ارگان های کوچک و 
بزرگ، سازمان هایی که خواهان 
تکنولوژی و امنیت باال هستند، 

سازمان هایی که نیازمند 
مدیریت تعداد زیاد کاربران 
خود هستند و... می توانند از 

SD-Access برای دستیابی به 
اهداف خود استفاده کنند
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Authorization  و دسترسـی بـه منابـع را مشـخص کنیـم. پلتفـرم 
 Policy به نام  Plan وجـود دارد و به عنوان یـک DNA مطرحـی کـه در
Plan  اسـتفاده می شـود، سـرور ISE شـرکت سیسکو اسـت که با ادغام 
بـا سـرور DNA می توانـد به منظور دسـته بندی و گروه بنـدی کاربران و 
همچنیـن اختصاص دسترسـی ها براسـاس نیاز کاربـران، Policy های 
متفاوتی بر اسـاس )Security Group Tag )SGT ایجاد کند. سـرور 
ISE به هر گروه یک TAG اختصاص می دهد و بر اساس آن TAG کاربران 

در گروه شناخته می شوند.
دسته بندی های سخت افزاری در زیرساخت به چه شکل است؟  

بر اساس طراحی زیرساخت در ساختار SD-Access  چهار دسته بندی 
وجود دارد:

End- سوئیچ هایی وجود دارد که  Access در الیه : Edge Node .1
point هایـی نظیـر کالینت هـا، تلفن هـا و Access Point هـا متصل 
هستند. در ساختار SD-Access  به این سوئیچ ها Edge Node گفته 

می شود. 
Intermediate Node .2 : در سـاختار SD-Access تجهیزاتـی 
 Fabric در الیـه سـوم قـرار دارد کـه وظیفه آنها برقـراری ارتباط میـان
Component هاسـت. ماننـد برقـرای ارتبـاط بیـن Edge Node و 

. Border Node
 SD-Access سـاختار متفاوتـی در : Control Plane Node .3
  Routing ها عمل Edge Node توسط  Access ایجاد شده و در الیه
 Database به عنوان یک Node شـکل می گیـرد. به همین دلیل یـک
 MAP-Server باید از سراسـر شـبکه اطالعات جامعی داشته باشد که
نامیده می شود و عمل MAP Resolver را انجام می دهد. به این معنا که 
زمانی که Edge Node درخواسـتی می دهد، این درخواسـت به سمت 

Control Plane Node رفته و در آنجا پاسخ داده می شود.
Border Node : Border Node .4 به منظور ارتباط بین تجهیزات 
Fabric Border و تجهیرات خارج از SD-Access استفاده می شود. 
در واقع این تجهیز به عنوان Gateway در شبکه قرار دارد. ترافیک های 
داخل به خارج شبکه و بالعکس توسط Fabric Border انجام می شود. 
  Non Fabric Network و  Fabric Network در واقـع مـرز بیـن

توسط Fabric Border شناسایی می شود.
مفهوم Fabric in a Box  چیست؟  

در شـبکه هایی کـه سـاختار و مقیـاس بزرگـی ندارند و لزومـی برای قرار 
دادن تجهیـزات مجـزا بـرای هرکدام از Fabric Role ها نیسـت، از یک 
دسـتگاه  بـه عنـوان Fabric in a Box اسـتفاده می شـود که نقش های 
را   Border Node و   EdgeNode Control Plane Node,
Fabric Net-  برعهـده می گیـرد. همانطـور که پیـش از این گفته شـد؛

work  شاملRole های متفاوتی است که هرکدام وظایفی برعهده دارند 
اما در شبکه های کوچکی که تعداد کاربران زیاد نیست و همینطور با هدف 

کاهش هزینه ها، از یک دستگاه برای تمامی Role ها استفاده می شود.
به نظر شما چه دالیلی برای اعتماد بازار به اجرا یا به روزرسانی   

این محصول از سوی شرکت آلیاسیس وجود دارد؟
عالوه بر کادر مجرب شـرکت آلیاسـیس و پشـتکار همکاران در یادگیری 
تکنولوژی های جدید و پیاده سـازی آنها در سـازمان های بزرگ و کوچک، 
موفقیت هایی که گروه آلیاسـیس در این حوزه در طول سـالیان به دسـت 
آورده، موجـب رضایـت و اعتماد کارفرمایان شـده اسـت. بـا توجه به اینکه 
SD-Access پلتفرم جدیدی اسـت، کارفرمایان با اتکا به سـوابق ارزنده 
آلیاسیس، به راحتی می توانند به این شرکت و تیم مجرب آن اعتماد کرده 
و پیاده سازی SD-Access در سازمان خود را به این شرکت محول کنند.
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زهرا شیرازی
جیتکس بزرگ تریـن جشـنواره کامپیوتـر و ICT در خاورمیانه اسـت کـه 
 Gulf برگرفته از عبارتGITEX هرساله در شهر دوبی برگزار می شود.. عنوان
Information Technology Exhibition و بـه معنـای »نمایشـگاه 

فناوری اطالعات خلیج« است.
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات جیتکس از سال 1981 میالدی هرساله 
در کشور امارات متحده عربی و در شهر دوبی برگزار می شود و تاکنون به گونه ای 
رشـد و توسـعه یافته که توانسـته یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای مرتبط با 

فناوری روز دنیا باشد.
معموالً مصرف کنندگان و شرکت های بزرگی از شرق و غرب جهان به نمایشگاه 
جیتکس می آیند که همین امر موجب کسب اعتبار جهانی برای این نمایشگاه 
شـده است. در گذشته شـرکت های بزرگی چون مایکروسافت، دل، اتصاالت و 

ای ست در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.
بـه طـور معمول این نمایشـگاه در بـازه زمانی مهرماه 
برگزار می شـود که امسال هرچند به دلیل شیوع کرونا 
یـک بار به تعویق افتـاد اما درنهایت از 1۶ تا 2۰ آذرماه 
بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، در مرکـز تجارت 
جهانی دوبی برگزار شـد. شـاید بتوان گفت جیتکس 
2۰2۰ جزو معدود نمایشگاه های فناوری است که در 
دوران پاندمی کرونا به صورت عادی برگزار شـد. البته 
گرچـه هنـوز راهی برای ریشـه کنی ایـن ویروس پیدا 
نشـده اما تکنولوژی به حدی در دنیای امروز پیشرفت 
کـرده که می توان با اسـتفاده از فنـاوری، پروتکل های 
بهداشـتی را در چنیـن رویدادهایـی مدیریت کرد؛ در 

جیتکس امسال با استفاده از فناوری تشخیص چهره چین و روسیه و همچنین 
Etisalat افراد فاقد ماسـک شناسـایی شـدند یا از ورود آنها ممانعت شـد. این 
فنـاوری همچنیـن موفق شـد از طریـق الگوریتم های هـوش مصنوعی، چهره 
افراد دارای ماسـک و هویت آنها را تشـخیص دهد. افراد و حتی پلیس دوبی با 
کمک این فناوری ها توانسـتند نظارت الزم را بر رعایت میزان فاصله اجتماعی 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه و هیئت های شرکت کننده داشته باشند. در اصل 
از طریـق فنـاوری، نگرانی برگزارکنندگان در مورد رعایت و حفظ پروتکل های 

بهداشتی، رفع و نمایشگاه با موفقیت برگزار شد. 
با این حال چهلمین دوره نمایشگاه جیتکس 2۰2۰ درحالی برپا شد که ارزش 
واقعی ICT برای همه جهانیان آشکار شده چرا که تکنولوژی در بحران کرونا در 
برقراری ارتباط پایدار بین مردم و کسـب وکارها، نقش بی بدیلی داشـته که این 

موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
این نمایشگاه از ابتدای برپایی تا امروز به صورت منظم برگزار شده است، مدیران 
ارشد بسیاری از شرکت ها و برندهای مهم دنیا در آن 
شـرکت و در کنار سایر شـرکت ها، محصوالت جدید 
خود را معرفی می کنند. معموالً این نمایشگاه هرساله 
با استقبال چشمگیری مواجه می شود و فرصتی است 
که شـرکت کنندگان با نوآوری های فناوری اطالعات 
و ارتباطات آشنا شوند. در جیتکس امسال هم، بیش 
از هـزار و 2۰۰ غرفـه دار از بیـش از ۶۰ کشـور جهـان 
ازجمله ایران، بحرین، بلژیک، برزیل، فرانسه، ایتالیا، 
هنگ کنگ، ژاپن، نیجریه، لهسـتان، رومانی، روسیه، 
عربسـتان سـعودی، بریتانیا و امریکا شرکت داشتند. 
امسـال در این رویداد بیشـتر از 3۰۰ اسـتارت آپ در 

نگاهی به بزرگترین گردهمایی ICT در خاورمیانه

نمایشگاه جیتکس 
2020 درحالی برپا شد که ارزش 
واقعی ICT برای همه جهانیان 

آشکار شده چرا که تکنولوژی در 
بحران کرونا در برقراری ارتباط 
پایدار بین مردم و کسب وکارها، 

نقش بی بدیلی داشته که 
این موضوع از اهمیت زیادی 

برخوردار است
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کنفرانس هـا و میزگردهـای متعـدد حضـور یافتند و 
حدود 3۵۰ سـخنران از 3۰ کشـور جهان مشـارکت 
داشـتند. بـا توجه بـه محدودیت هایی که امسـال در 
برگزاری نمایشـگاه ها وجود داشت، جیتکس فرصت 
مناسبی برای به اشتراک گذاشتن فناوری های روز دنیا 
بود و فعاالن این عرصه توانستند بهترین بهره برداری 
را از ایـن رویـداد پنج روزه - در دنیـای کرونازده امروز 
کـه تکنولـوژی حرف اول را می زند - داشـته باشـند و 
از آخریـن دسـتاوردهای کمپانی هـای برتر جهان و 

توانمندی های استارت آپ ها مطلع شوند.
 در جیتکـس 2۰2۰ دوبی، 2۰ شـرکت دانـش بنیان ایرانی با حمایت صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی، توانمندی هـای خـود را به عرصه ظهور رسـانده و حضور 
فعالـی در ایـن رویـداد داشـتند. نگاه مختصـری به قابلیت های برخـی از آن ها 

داشته باشیم:
یکـی از شـرکت های دانش بنیان بـا تولید محصوالت سـخت افزاری و امنیتی 
هوشـمند، موفق به هوشمندسـازی درها و تردد سـاختمان ها شـده اسـت که 

دستاوردهای خود را در این زمینه به معرض نمایش گذاشت.
سـاخت ربـات تعاملـی بـه همـراه 1۰ بـازی تکنولوژیـک، احداث شـهربازی 
داسـتان محور بـه نـام روبوکیدز - بـا بکارگیری ربات و بازی ها - دسـتاوردهای 

یکی از شرکت های دانش بنیان ایرانی است که در این نمایشگاه عرضه شد.
توسـعه نرم افزارهـای وب و موبایـل در حـوزه بانکـداری، پرداخت و بالک چین 
و انتشـار قانونـی محتـوای هنرمندان ایرانی بر روی بسـتر وب در قالب سـایت 
و اپلیکیشـن های نواک با هدف درآمدزایی برای هنرمندان عرصه موسـیقی و 
حمایت از حقوق مادی و معنوی آنها، زمینه فعالیت دو شرکت دانش بنیان است 

که در این نمایشگاه حضور یافتند.
پلتفرم هلثیو از محصوالت یکی دیگر از استارت آپ هاست که ارزش مهمی  را با 

گسترش شبکه ای متشکل از پزشکان، برنامه نویسان، 
مدیران کسـب  وکار و دیگر فعاالن در صنعت سـالمت 
خلق می کند. هلثیو به نیاز تیم ها و کارآفرینان مستعد 
و خالق، در فرآیند ایده پردازی، تیم سازی، توسعه بازار 
و محصـول، سـرمایه گذاری و جـذب سـرمایه پاسـخ 

می دهد.
محققان یکی از شرکت ها با استفاده از هوش مصنوعی 
)AI( قـادر بـه طراحـی و توسـعه نرم افـزار پیشـرفته 
 آنالیـز جریـان به صـورت آنالین به منظور شناسـایی 
و تشـخیص عیـوب در الکتروموتورهـا و جلوگیـری 
از توقـف ناخواسـته الکتروموتـور اسـت. عالوه بر آن یکی دیگر از شـرکت های 
شتابدهی سرمایه گذاری در استارت آپ ها و سرمایه گذاری در راه اندازی مراکز 

نوآوری را محور فعالیت های خود کرده است.
یکـی از شـرکت ها در زمینـه تولیـد محصـوالت BMS که منحصـراً در اختیار 
شرکت های اروپایی و آمریکایی قرار دارد، فعالیت داشته و تاکنون توانسته چند 
محصول در این زمینه را در ایران بومی سازی کرده و با ارزش افزوده ای بسیار باال 

تولید و در اختیار صنعت ساختمان و تأسیسات کشور قرار دهد.
اسـتارت آپ دیگـری ارائـه راهکارهای دیجیتالی جهت توسـعه کسـب وکارها 
را محـور اصلـی فعالیـت خـود قرار داده اسـت. با توجه به محـدوده راهکارهای 
دیجیتالی که صاحبان بنگاه های اقتصادی برای توسـعه کسـب وکار خود به آن 
نیاز دارند، اولویت بندی این شرکت در استفاده از اینترنت به عنوان بستر رشد 
سـازمان قرار گرفت. لذا خدمات تخصصی در این حوزه مانند طراحی سـایت، 
خدمـات تبلیغـات اینترنتی و نیز بازاریابی اینترنتی را به مجموعه های مختلف 

ارائه می کند.
عمده محصوالت یکی از شـرکت ها، طراحی و پیاده سـازی بازی های ویدئویی 
اسـت. ایـن شـرکت در زمینـه طراحی و تولیـد نرم افراز مجاز و غیررسـانه ای و 

ساخت ربات تعاملی به همراه 
10 بازی تکنولوژیک، احداث 
شهربازی داستان محور به نام 

روبوکیدز - با بکارگیری ربات و 
بازی ها - دستاوردهای یکی از 
شرکت های دانش بنیان ایرانی 

 است که در این نمایشگاه
 عرضه شد

نگاهتخصصی
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بازی های غیررسانه ای و مجاز مخصوص موبایل و خرید 
و فـروش کاالهـای مجاز بازرگانـی در رابطه با محصول 
مجـاز و غیررسـانه ای تولیـد شـده و عرضـه آن در بازار 

مصرف مورد نظر فعالیت می کند.
یکـی دیگـر از شـرکت ها درحـوزه سـاخت فروشـگاه 
هوشـمند فعالیت می کند؛ اما بخش دیگر فعالیت های 

شرکت شامل اجرا، تولید، عرضه و پشتیبانی کلیه پروژه ها و ارائه زیرساخت های 
فنـی، اداری، مالـی و بازرگانـی، بازاریابـی، تهیـه طرح های توجیهـی در حوزه 
کسـب وکار، تأمین منابع انسانی، مدیریت سـرمایه های معنوی، ارزش گذاری 
فنـاوری و تجاری سـازی، تجزیـه و تحلیـل داده، هوش مصنوعـی، ارتباطات و 
امنیـت سـایبری، انرژی هـای تجدیدپذیر، الکترونیک و فنـاوری مواد، کنترل 
هوشـمند و اینترنـت اشـیا، فناوری هـای نویـن پرداخت و دادوسـتد و تجارت 

الکترونیک است.
با نگاهی گذرا به قابلیت های این استارت آپ ها می توان به این نتیجه رسید که 
ایـران در زمینـه فناوری های نـو، حرف های زیادی برای گفتن دارد و می توان با 

اعتماد به شرکت ها، زمینه ساز تحول در حوزه دیجیتال بود.

رخدادهای ویژه یک رویداد جهانی  
شاید بتوان جذاب ترین بخش این نمایشگاه را جوالن ربات ها دانست که هرکدام 
از یک هنرنمایی برخوردار بودند. ربات نقاش یکی از جاذبه های این نمایشگاه بود؛ 
رباتی با 3 وب کم و 3 بازوی رباتیک برای خلق شاهکارهایی از 3 زاویه مختلف که 
 whimsical در واقع نمایی از هنر آینده جهان را به نمایش گذاشت. ربات های
می گویند اگر بشـر می تواند نقاشـی بکشد، ما ربات ها نیز می توانیم. این ربات را 
یک هنرمند اهل بروکسـل با نام »پاتریک ترسـت« که به استفاده از کامپیوتر و 
ربات در خلق آثارش معروف است، طراحی کرده است. وی سه عدد کاغذ سفید 

را در اختیار ربات قرار داد و در هر سه بازوی ربات هم 
مـدادی قرار گرفت. درنهایت ربات با کمک وب کم و 
فنـاوری هوش مصنوعی، تـالش کرد تا همه نقاط و 
ویژگی های صورت فرد مدل را به  خاطر بسپارد و آن 

را از سه زاویه مختلف نقاشی کند. 
مطمئنـاً اگـر همین طـور پیش برویـم، در آینده نه 

چندان دور شاهد نمایشگاهی از آثار هنری ربات ها خواهیم بود.
عـالوه بـر هنرنمایـی ربـات نقـاش، جیتکـس میزبـان »آدران« ربـات 
انسـان نمای دیگری با صورتی آبی از مریخ بود. این ربات در لندن سـاخته 
شـده اما تاکنون چندین سـفر بین پایتخت بریتانیا و مریخ داشـته اسـت. 
ایـن ربـات مجهز به هوش مصنوعی، نه تنها به بازدیدکنندگان خوشـامد 
می گفـت و آنهـا را سـرگرم می کـرد، بلکه نگاه آنها را نیز بـه آینده رباتیک 

جهان تغییر داد.
  همچنیـن در حاشـیه چهلمیـن دوره جیتکـس، مسـابقات »سـوپرنوا« 
برای اسـتارت آپ ها برگزار شـد که در آن 7۰ تیم استارت آپی، توانمندی های 
خـود را بـه داوران ارائـه کردند و در نهایت در روز پایانی جوایز نقدی به سـه تیم 
برتر اهدا شـد. در این مسـابقات 2۵۰ شرکت استارت آپی ثبت نام کرده بودند 
که از بین آنها 7۰ شـرکت در بخش نهایی معرفی محصوالت و توانمندی ها در 
روزهای برگزاری نمایشگاه پذیرفته که در بین این تیم ها، ۵ استارت آپ ایرانی 

حضور داشتند.
جیتکس2۰2۰ با همه کش و قوس ها و نگرانی هایی که از شـیوع ویروس 
کرونا وجود داشـت، با موفقیت برگزار و به کار خود پایان داد. امید اسـت 
با ریشـه کنی این ویروس که همه دنیا را در بر گرفته، در سـال آتی شـاهد 
 برگـزاری پرشـورتر ایـن گردهمایـی بزرگ فعـاالن دیجیتال از سراسـر 

دنیا باشیم. 

جذاب ترین بخش نمایشگاه 
را می توان به جوالن ربات ها 

اختصاص داد

نگاهتخصصی
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اخیراً استارت آپ های 
فعال در حوزه ذخیره سازی 

پیشرفت های چشمگیری داشته 
 و از رشد قابل توجهی 

برخوردار شده اند

حمید اسفندیاری
با شـیوع ویروس کرونا در یک سـال اخیر، بسـیاری از کارکنان شـرکت ها 
و مؤسسـات دولتـی و خصوصـی در سراسـر جهـان فعالیت های خـود را به 
صورت دورکاری انجام می دهند و به همین علت فضای ذخیره سازی ابری 

و اهمیت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
اخیـراً اسـتارت آپ های فعـال در حـوزه ذخیره سـازی پیشـرفت های 

چشمگیری داشته و از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند. 

مروری بر تعریف و انواع فضای ابری   
فضای ذخیره سـازی ابری )Cloud Storage( یک بسـتر ذخیره سـازی 
داده اسـت کـه کمـک می کند تـا کاربر بدون هیچ دسـتگاه ذخیره سـازی 
فیزیکـی و تنهـا از طریـق اینترنـت، فایل ها را بر روی فضای ذخیره سـازی 
مجـازی بارگـزاری کنـد و در هر زمان، با مراجعه دوباره به سـرور موردنظر، 
از طریـق اینترنـت وارد شـده و فایل های خود را اسـتفاده کند. فضای ابری 
)Cloud( بـا ایـن منظـور ایجاد می شـود که یک یا چند سـرویس مختلف 

)اعـم از فضای ذخیره سـازی، ارسـال و دریافت داده و 
امکان اسـتفاده از نرم افزارهای مختلف( را عرضه کند 
تـا کاربـران از هر جای دنیا این سـرویس ها را دریافت 
کننـد و از هـر کجا و در هر شـرایطی بـه داده های خود 

دسترسی یابند.
ابرها به طور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند:

مختـص   )Private Cloud( خصوصـی:  ابـر 

خدمت رسانی به نیازهای یک شرکت یا مجموعه بخصوص است و داده ها و 
سرویس ها توسط فایروال محافظت می شود. 

ابرعمومـی: سـرویس هایی که بـا مـدل Public Cloud ارائه می شـود، 
رایگان یا دارای هزینه کمی هستند. مانند سرویس های گوگل.

ابر ترکیبی )هیبریدی(: ترکیبی از دو مدل خصوصی و عمومی است. در 
این حالت سـازمانی که ابر خصوصی دارد، برای تأمین برخی منابع خود از 

منابع عمومی نیز استفاده می کند. 
ابر اجتماعی: زمانی که یک ابر خصوصی در میان چند واحد به اشـتراک 

گذاشته شود، به یک ابر اجتماعی )community( تبدیل خواهد شد.

 برترین استارت آپ های  
 حوزه ذخیره سازی ابری در جهان

صنعـت ذخیره سـازی دائمـاً در حـال نـو شـدن اسـت. این روزهـا آخرین 
فناوری های بهبود عملکرد ذخیره سازی و بحث در مورد اینکه آیا ابر نقش 
مدیریـت داده از فروشـندگان ذخیره سـازی را برعهـده خواهد گرفت، داغ 
شده است. امروزه صنعت ذخیره سازی به دنبال 
روش هایـی بهتـر بـرای مدیریـت و محافظت از 
داده هاسـت. این امر نیازمند فناوری های جدید 
بـرای مدیریت انتقال داده ها، اطمینان از امنیت 

داده ها، دسترسی از همه جا و... است.
اسـتارت آپ های  موفقیـت  بررسـی  در 
ذخیره سازی، مسائل مربوط به داده ها از زوایای 

 معرفی برخی از برترین استارت آپ های حوزه
ذخیره سازی ابری )Cloud Storage( در ایران و جهان

استارتآپ
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مختلف از اجزای اساسی سخت افزار تا پیچیده ترین 
قابلیت های ابر، قابل بررسی است.

وب سـایت Software Focus 1  اول دسـامبر 
1۰توسـعه دهنده برتر ذخیره سازی در سال 2۰2۰ 

را معرفی کرده است. 

  JetStream Software 

ایـن شـرکت بـا اسـتقرار در هـزاران مرکـز داده در 
hypervi-سراسـر جهان، نوآوری هایی را در زمینه بهینه سـازی عملکرد 

sor ، شـتاب برنامـه و بازده ذخیره سـازی ارائه می کنـد. JetStream  به 
بیش از ۵۰۰ شرکت خدمات ابری ارائه می کند.

  Lightbits Labs 

آزمایشـگاه های الیت بیت برای توسـعه راه حل های ذخیره سـازی خوشـه 
NVMe / TCP در هـر سـرور اسـتاندارد، فنـاوری ذخیره سـازی تعریف 
شـده توسط نرم افزار را توسعه می دهند. فناوری این شرکت، ذخیره سازی 
قابل ترکیب را برای ساده سازی استقرار امکان پذیر می کند و تقسیم بندی 
ذخیره سـازی و محاسـبات بـا عملکـرد بـاال را فراهم می کنـد. نرم افزار این 
 SSD شرکت شامل فناوری پیشرفته مدیریت فلش برای افزایش طول عمر

و همچنین ذخیره سازی مداوم برای تعادل بار است.

  MemVerge 

نرم افـزار  اسـت.  داده  اسـتارت آپ های ذخیره سـازی  از  یکـی دیگـر 
1-یک وب سایت فناوری که بر انتشار آخرین اخبار فناوری و تحوالت در زمینه  هوش مصنوعی )AI(، تجزیه و تحلیل داده ها، اخبار مربوط به استارت آپ ها، نوآوری های سازمانی، فضای 

ابری )Cloud( و رهبری فناوری متمرکز است.

MemVerge Big Memory حافظـه را بـه 
پتابایت تقسیم می کند تا برنامه های با کارآیی باال 
را از حافظه سـنتی جدا کند تا خدمات داده سـریع 
از جملـه عکـس فوری، تکثیر و بازیابی اطالعات را 

ارائه دهد و تخریب عملکرد را از بین ببرد.

  Nebulon

فضـای ذخیره سـازی ابری ارائه شـده توسـط این 
شرکت، مشتریان را قادر می سازد تا از عهده بارهای مدرن مانند کانتینرها 
و پایگاه داده های NoSQL و کارهای سـنگین مانند VMware و پایگاه 

داده های SQL خوشه ای برآیند.

  NVISNx

این شـرکت فناوری می تواند داده ها را از طیف گسـترده ای از مخازن داده 
و برنامه هـای کاربـردی داده کاوی از طریق موتور تجزیه و تحلیل تصویری 
خـود دریافـت کنـد که دیدگاه های قابل توجه و عملـی را برای حرفه ای ها، 
حریم خصوصی و امنیتی فراهم می کند که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه 

در مورد داده ها هستند.

  StorageOS

فناوری تعریف شـده توسـط نرم افزار StorageOS، امکان کنترل سریع، 
تکثیـر، ذخیـره حافظـه و کاهـش داده هـا از طریـق کنتـرل دسترسـی و 
قوانیـن را فراهـم می کند. StorageOS برای توسـعه دهندگان ، مدیران 

نرم افزار StorageOS، امکان 
کنترل سریع، تکثیر، ذخیره 

حافظه و کاهش داده ها از طریق 
کنترل دسترسی و قوانین را 

فراهم می کند

استارتآپ
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زیرسـاخت ها و معمـاران سیسـتم عامل مـورد 
استفاده قرار می گیرد.

  Afi

ایـن شـرکت حفاظـت و امنیـت کامـل داده هـا را 
فراهـم می کنـد. بـه ادعـای Afi ؛ این شـرکت تنها 
ارائه دهنده ای اسـت که شناسـه های سند پرونده، 
حقـوق و مجوزهـای اشـتراک را حفـظ می کنـد و 

جست وجوی متن کامل را برای کمک به بازیابی اطالعات ارائه می دهد.

 gCatalog
ایـن اسـتارت آپ مسـتقر در بوسـتون و متخصـص در توسـعه فنـاوری 
ذخیره سـازی بایگانـی، نمونـه اولیـه فنـاوری خود را نشـان داده اسـت که 
می توانـد کل نسـخه انگلیسـی زبان ویکی پدیا را روی لولـه ای به طول 1.۵ 

اینچ و عرض ۰.2۵ اینچ بنویسد.

 gFungible
این شـرکت، توسعه دهنده Fungible Storage Cluster است که 
 Fungible یک پلتفرم ذخیره سـازی اسـت. این سیستم عامل مبتنی بر

DPU یا واحد پردازش داده است. 

 gInCountry
InCountry  امکان انطباق پایان به پایان داده های نمایه در کشور مبدأ یا 
تابعیت و پشـتیبانی از حسابرسـی اقامت داده ها را برای تنظیم مشخصات در 

بیش از 9۰ کشـور با رمزگذاری در حالت تک کاربر و 
چندکاربر فراهم می کند. 

 برترین استارت آپ های  
حوزه ذخیره سازی ابری در ایران

اسـتارت آپ ها معمـوالً برای آغـاز و ادامه حیات به 
هزینه هـای بیرونـی  و سـرمایه گذاران خطرپذیـر، 
شـتاب دهنده ها و مراکز رشـد وابسـته هستند. در 
مقابـل، اسـتارت آپ هایی نیـز بدون سـرمایه و یا بـا پول انـدک کار خود را 
آغـاز کـرده و موفق هم شـده اند. در سـال های اخیر ایران نیـز در این زمینه 
رشد چشمگیری داشته و راه اندازی کسب وکارهای استارت آپی با استقبال 
زیادی بخصوص از جانب تحصیلکرده های جوان روبه رو بوده اسـت تا بدان 
جا که امروزه ادعا می شـود اکوسیسـتم اقتصادی ایران قابلیت بسـیاری در 

پیشرفت استارت آپ دارد.
در ادامه، برخی از موفق ترین استارت آپ های ایران که در حوزه ذخیره سازی 

ابری فعالیت می کنند، آمده است.

 رایانش ابری سپهر  

»سـپهر« ابزارها و خدمات مورد نیاز هر یک از سـرویس گیرندگان سیستم 
جهـت انجـام فعالیت تجاری و اقتصادی بر بسـتر وب را فراهم می کند. این 
مجموعه، ابزارها و امکانات یکپارچه برای طراحی سایت را بر بستر رایانش 
ابری گردآوری کرده است. این شرکت بستر فنی مناسبی در تکنولوژی های 
حوزه پردازش توزیع شده clustering و تکنیک های رایانش ابری، جهت 

شرکت های استارت آپ مستقر 
در کشور که عمدتاً توسط 

 جوانان تحصیلکرده 
 اداره می شوند 

بسیار موفق بوده اند

استارتآپ
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توسعه نرم افزار فراهم کرده است.

پارس اسپیس  
این شـرکت از سـال 1384 با شـعار »فضای ابری مطمئن برای آپلود و دانلود 
نامحـدود« آغـاز بـه کار کرده اسـت و با بهره گیری از سـرورهای قدرتمند در 
بهترین دیتاسنترهای کشور، یکی از برترین سرویس های میزبانی فایل است.

بکتوری   
بکتـوری یک سـرویس ابری اسـت کـه به توسـعه دهندگان کمک می کند 
سـرویس های اپلیکیشـن خود را سـاده تر و سـریع تر پیاده سـازی کنند. به 
عبـارت دیگـر بکتـوری یـک backend as a service اسـت و تمامـی 

نیازهای سروری خدمات اینترنتی را برآورده می کند.

نیواد  
»نیـواد« ارائه دهنـده خدمـات backend اپلیکیشـن  و بازی های موبایل 
و وب سـایت ها در بسـتر ابـری )BaaS( اسـت کـه از سـال 1394 آغـاز به 
کار کرده اسـت. شـرکت خدمات ابری نیواد در زمینه امن سـازی پرداخت 
درون برنامه ای، سرویس پوش نوتیفیکیشن، ذخیره سازی ابری اطالعات، 

مدیریت کاربران و... فعالیت می کند.

ابر زس  
شـرکت راهـکار آینـده زمیـن بـا نـام تجـاری »ابر 
زس« یـک اپراتـور ابـری ایران اسـت کـه در زمینه 
 )Cloud Computing( ارائه سرویس های ابری
فعالیت می کند. سـرویس های این شرکت عبارتند 
از دیتاسـنتر ابری، سـرور ابری، سکوی ابری، درایو 

ابری، گرافیک ابری، کالن داده ابری، دامنه رایگان و راهکار جامع ابری.

پارس لوکا  
از سال 1389 مشغول فعالیت در حوزه ذخیره و اشتراک گذاری فایل است. 
پـارس لوکا یک فضای ذخیره سـازی آنالین ابری بـرای عکس ها، ویدئوها، 
موسیقی های مورد عالقه و اسناد شخصی و کاری فراهم می کند تا کاربران 
بتوانند از سراسر دنیا به آنها دسترسی داشته باشند و یا با دیگران به اشتراک 

بگذارند.

گوگانا )آپتار(  
این شرکت فروشگاه نرم افزارهای ویندوزی قابل استفاده از طریق مرورگر 
اسـت. در واقـع یـک فروشـگاه نرم افزار هـای ویندوزی اسـت کـه کاربران 
می تواننـد برنامـه مـورد نیـاز خود را بـدون نیاز به نصب و تنها با اسـتفاده از 
مرورگـر اسـتفاده کنند. »آپتار« نرم افزارهای مختلـف ویندوز را بدون نیاز 
بـه نصـب و بـه همـراه 2 گیگابایت فضای ذخیره سـازی رایـگان، در اختیار 

کاربران قرار می دهد.

کلود  
فضای ذخیره سازی آنالین ابری را در اختیار کاربران قرار می دهد.

سورین  
»سـورین« ارائه دهنده سرویس های رایانش ابری 
است که خدماتی از جمله ارائه راهکار متناسب با نیاز 
مشـتری در زمینه های مجازی سازی و محاسبات 
ابری، کالن داده، اینترنت اشیاء، محاسبات سریع و 
پردازش موازی، تجهیزات ذخیره سازی اطالعات، 

تصمیمات ناگهانی رگوالتوری،  
تصمیمات یک طرفه اپراتورها و 

کیفیت پایین خدمات مراکز داده 
از چالش های مهم استارت آپ ها 

در کشور است

استارتآپ
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سـرویس دهنده های قدرتمنـد محاسـباتی  و پردازنده هـای گرافیکـی به 
مشتریان خود ارائه می کند.

ابر آروان  
شـرکت »ابـر آروان« در زمینـه ارائـه شـبکه توزیـع محتـوای عمومـی 
شـتاب دهنده وب و سـامانه امنیـت ابـری فعالیـت می کنـد و ارائه دهنـده  
زیرسـاخت یکپارچه ابری برای کسب وکارهای آنالین است. سرویس دهی 
بـه بسـیاری از پربازدیدتریـن و شناخته شـده ترین وب سـایت های ایرانی، 
پخش زنده  مهم ترین رویدادهای ملی، ارائه خدمات امنیتی به سامانه های 
حسـاس دولتی، جلوگیری از حمالت بی سـابقه  منع سـرویس توزیع شده 
)DDoS( بـه بسـیاری از بانک هـا و سـامانه های برخط کشـور و... از جمله 

مهم ترین اقدامات این شرکت است.

دو نمونه موفق و ناموفق استارت آپ حوزه   
ذخیره سازی

در زمـان همـه گیـری کرونـا و افزایـش دورکاری، اسـتارت آپ های حـوزه 
ذخیره سـازی بیش از پیش فعال شـده و پیشـرفت های قابل توجهی کسـب 
کرده انـد. در ایـن میـان، اسـتارت آپ Snowflake کـه پیـش از ایـن و در 
سال2۰19 از نگاه LinkedIn رتبه اول استارت آپ های برتر ایاالت متحده 
را بـه خـود اختصـاص داده بود، تبدیل به یکی از قدرتمندترین بازیگران بازار 
ذخیره سـازی در کل دنیا شـده اسـت. Snowflake به لطف یک محصول 
نوآورانه و رهبری قدرتمند توانست در سال مالی 2۰19 نرخ رشد ساالنه 174 

درصد را به دست آورد و ارزش کل آن به 2۶۵ میلیون دالر رسید.
Snowflake Inc  یک شرکت استارت آپی ذخیره سازی مبتنی بر داده های 

ابری است که در سال 2۰12 تأسیس شده و در کالیفرنیا مستقر است.

این اسـتارت آپ، قـدرت ذخیره سـازی داده ها، انعطاف پذیری سیسـتم عامل 
داده های بزرگ و کشش ابر را با کمترین هزینه نسبت به راه حل های سنتی در 
اختیار مشـتریان خود قرار می دهد و از سـال 2۰18 بیش از 1۰۰۰ سـازمان از 
جملـه Capital One ، Rentway Runway  و Adobe از خدمـات ایـن 

شرکت استفاده می کنند.
Snowflake از معمـاری منحصربه فـردی بـرای بهره منـدی از مزایـای ابـر 
بومـی برخـوردار اسـت. در حالی که اکثر انبارهای سـنتی یـک الیه واحد برای 
ذخیره سـازی و محاسـبه خود دارند، Snowflake با جدا کردن ذخیره داده، 
پـردازش داده و مصـرف داده، روش ظریف تـری را در پیـش می گیـرد. تفکیک 
فضای ذخیره سـازی و محاسـبه، محاسـبات مقیاس پذیر، به اشـتراک گذاری 
داده ها، شبیه سـازی داده ها، پشـتیبانی از ابزارهای شـخص ثالث و... از جمله 

ویژگی هایی است که Snowflake را از دیگر رقبا متمایز کرده است. 
»ابرینـو« یکـی از اسـتارت آپ های فعال در حوزه ذخیره سـازی ابـری در ایران 
است که مردادماه امسال پس از 7 سال فعالیت، از اکوسیستم خداحافظی کرد. 
این اسـتارت آپ در طول فعالیت خود توانسـته بود به بیش از 24۰ هزار کاربر 
سرویس دهی و بیش از 2۰ میلیون فایل و صد ترابایت اطالعات را نگهداری کند. 
تصمیمـات ناگهانی رگوالتوری، تصمیمات یک طرفه اپراتورها، کیفیت پایین 
خدمـات مراکـز داده ، هزینه های بسـیار باال برای فرآیندهای توسـعه پیچیده 
و تسـت های امنیتی متعدد، مشـکالت بازاریابی، قانون گذاری های یک شـبه 
و کمبود سـرمایه، مشـکالت مربوط به جذب سـرمایه گذار، بازارسـازی، نبود 
زیرسـاخت های ابـری و امکانـات مرکـز داده  ای مناسـب و... از جمله مهم ترین 

چالش های اکوسیستم استارت آپی در ایران به شمار می رود.
خبر بد این اسـت که سـازمان فناوری اطالعات اعالم کرده اسـت با ادامه شیوع 
ویـروس کرونـا، احتمـال تعطیلی ۶1 درصد اسـتارت آپ های کشـور در آینده 

نزدیک وجود دارد.

استارتآپ
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مدیر برنامه ریزی شرکت پلی پروپیلن جم در گفت وگو با »آلیاسیس«:

 ضرورت توجه به امنیت در اطالعات سازمان ها

زهرا شیرازی
با رشد و توسعه روزافزون تکنولوژی و گسترش استفاده از ابزارهای به روز فناوری باید به این موضوع توجه ویژه داشت که هرچند تکنولوژی بسیاری از امور را 

تسهیل کرده است اما می تواند مخاطرات جبران ناپذیری به یک سازمان و نهاد وارد کند، چرا که مطمئنًا با ورود یک فناوری جدید، ابزار و یا بدافزاری برای هک 

کردن آن در دنیای دیجیتال پدید می آید. دنیای دیجیتال آسیب پذیر است و در معرض حمالت مختلف قرار دارد، بنابراین هرکس باید کاری کند تا این اطمینان 

حاصل شود که کسب وکارش در برابر تهدیداتی که می تواند خطرناک باشد، محافظت می شود، اما چشم انداز تهدید به طور مداوم تغییر می کند، بنابراین ممکن 

است سخت باشد که بدانید چه کاری باید انجام داد و چگونه از یک سازمان محافظت کرد.

امنیت موضوعی بسیار وسیع است که می توان آن را بسیار ساده کرد؛ تنها زمانی سازمانی معنی امنیت را درک می کند که برنامه ریزی داشته باشد.

سازمان ها باید چارچوبی برای چگونگی مقابله با حمالت داشته باشند و بتوانند از سیستم ها، شبکه ها و برنامه ها در مقابل حمالت دیجیتال محافظت کنند.

در واقع شــبکه جهانی پیش از تبدیل شــدن به یک اکوسیســتم کاماًل امن که برای تنظیم و کنترل خود برنامه ریزی شده است، هنوز باید راهی طوالنی طی کند. 

تصمیم گیرندگان باید اطمینان حاصل کنند که تمامی سیستم های شرکت خود، از آخرین استانداردهای با امنیت باال پیروی می کنند.

مطمئنًا هرچه نهاد یا سازمانی بزرگ تر و وسیع تر باشد، محافظت از اطالعات آن حساس تر و بکارگیری ابزارهای امنیتی، اصولی تر می شود چرا که بدون استراتژی 

امنیتی صحیح، ممکن اســت اتفاقات غیر قابل جبرانی رخ دهد. مهاجمان می دانند که چگونه نقاط ضعف را بیابند و از آنها بهره برداری کنند، شــکاف هایی را باز 

می کنند که باعث می شــود سیســتم های قوی از بین بروند. بنابراین داشتن یک برنامه پشتیبان گیری و بازیابی خوب در آن سازمان، حیاتی است، چرا که منجر 

به از دست رفتن اطالعات یا سازش می شود.

شــرکت پلی پروپیلن جم )JPPC( تولیدکننده 300 هزار تن گریدهای پلی پروپیلن با نام تجاری”JAMPILEN” در ســال و با باالترین کیفیت با تکیه بر فناوری 

منحصربه فرد Spheripol است.

 شــرکت پلی پروپیلن جم قادر به تولید بیش از120 نوع از گریدهای پلی پروپیلن شــامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربه پذیر )هتروفاز( و ترپلیمر با 

هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است.

 این محدوده وســیع از گریدها، انتخاب یک محصول از لیســت محصوالت را برای مشــتریانی که تقاضای کاربرد های خاص دارند، تسهیل می کند. عالوه بر مواد 

افزودنی معمول، برخی گرید ها حاوی مواد افزودنی خاص مانند عوامل آنتی استاتیک، لغزشی، ضدانسداد، هسته زا، شفاف کننده و... هستند که نیاز های مشتریان 

با کاربرد های خاص و بدون استفاده از مستربچ ها را برای دستیابی به ویژگی های ضروری ایشان برآورده می سازد.

با توجه به حساســیت فعالیت این شــرکت و اســتفاده از به روزترین ابزارهای فناوری، توجه به امنیت و حفاظت از اطالعات مشتریان بسیار ضروری است. در این 

رابطه گفت وگویی با »کریم صالح پور« مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت پلی پروپیلن جم انجام شده که در ادامه آمده است: 

گفتوگو
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در ابتدا لطفًا درخصوص فعالیت شرکت   
پلی پروپیلن جم توضیح دهید. 

شـرکت پلـی پروپیلـن جـم در سـال 1388 بـا 
محوریت راه اندازی، بهره برداری اداره کارخانجات 
صنعتـی بـه منظـور تولیـد و فـروش و صـدور 
محصوالت پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل 
تمامـی مـواد پتروشـیمی و فرآورده هـای نفتـی و 

مشتقات ذی ربط آنها، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با انجام تمامی 
فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسـی در گروه شرکت 
سـرمایه گذاری صنـدوق بازنشسـتگی با نماد جم پیلـر )JPPC( به عنوان 

بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت پلی پروپیلن در کشور است.
در کشور ۵ شرکت پلی پروپیلن فعالیت دارد که این شرکت با 3۰۰ هزار تن 
ظرفیت اسمی در سال، در واقع بزرگ ترین تولیدکننده محسوب می شود.

شرکت پلی پروپیلن جم شامل چه بخش هایی است؟  
این شرکت، شامل 4 بخش فناوری اطالعات، مدیریت انرژی، برنامه ریزی 

و کنترل تولید و موجودی ها و تضمین کیفیت است.
در واقـع وقتـی تولیـدی از صفـر تـا صد انجام می شـود، توسـط ایـن امور 
مانیتورینـگ می شـود کـه در واقـع این بخش مغز هر شـرکت و سـازمانی 
محسـوب می شـود. به این صورت که ما کنترل موجودی ها در زمینه اقالم 
بسـته بندی، کاتالیسـت ها و مواد شیمیایی را داریم و هرکدام که به ذخیره 

احتیاطی برسـد، با توجه به ارتباط مسـتقیمی که 
داریـم، بـه بخـش خرید اطـالع داده می شـود. به 
ایـن صـورت از توقف هرگونه تولیـد از ناحیه برون 

سازمانی در این زمینه ها جلوگیری می کنیم.
بخش دیگر حوزه IT و زیرساخت هاسـت. تمامی 
سیسـتم های ما از شـرکت راهکارا تهیه شـده که 
شامل سیستم ماژول های بازرگانی، خرید، فروش، 
انبارهای محصوالت و قطعات یدکی است. بارگیری بر همین اساس انجام 
می شـود که این موارد طبیعتاً نیازمند زیرسـاخت های بخش IT است که 
باید در این راسـتا زیرسـاخت ها، ابزارهای امنیتی و Client  های مرتبط 
را تقویـت کنیـم. همچنیـن در بخش تضمیـن کیفیـت تمامی ISO ها و 
سیسـتم های مدیریتـی مانیتورینگ می شـود و در بخش انـرژی نیز تمام 
حامل های انرژی و ذخیره انرژی که که باید صرفه جویی شـود را مدیریت 

می کنیم.
با توجه به شیوع کرونا، امروزه همه امور به سمت آنالین و   

دورکاری هدایت شده است. آیا شما نیز در این زمینه اقدامی 
کرده اید؟

در حال حاضر با توجه به محدودیت هایی که سـازمان افتا و فاوا کشـور در 
نظر گرفته اسـت، متأسـفانه نتوانسته ایم از شرایط و امکانات به طور کامل 

استفاده کنیم.

در کشور 5 شرکت پلی 
پروپیلن فعالیت دارد که شرکت 

پروپلین جم با 300 هزار تن 
ظرفیت اسمی در سال، در 

واقع بزرگ ترین تولیدکننده 
محسوب می شود

گفتوگو
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استفاده از تجهیزات و شبکه های کامپیوتری و فناوری از چه   

جایگاهی در کسب وکار شما برخوردار است؟ 
این روزها کمتر سـازمانی اسـت که با تجهیزات و شـبکه های کامپیوتری 
سـرکار نداشـته باشـد. اهمیت فناوری در دنیای امروز بسیار باالست. این 
شـرکت بـا توجـه به توسـعه نرم افزارهـا و افزایش حجم داده هـا به صورت 
روزافـزون نیـاز بـه توسـعه تجهیزات شـبکه و تجهیـزات ذخیره سـازی 
در برنامه هـای خـود دارد و بـا رویکـرد مثبتـی که مدیریت شـرکت دارد، 
توانسـته ایم توسـعه تجهیزات را در دو سـال اخیر به بهترین روش ممکن 

و با مشاوره هایی که از مدیریت شرکت آلیاسیس اخذ شده، اجرا کنیم.
تحریم ها چه تأثیری بر روند فعالیت های شما در حوزه فناوری   

داشته است؟
هرچنـد تحریم هـا مـا را در تأمیـن تجهیـزات زیرسـاخت های موجـود با 
محدودیـت روبـه رو کرده، امـا ما این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده ایم، 
به طوری که بسـیاری از پروژه هایی که در شـرکت انجام می شـود، با توجه 

بـه توانمندی متخصصان داخلی اسـت و عزم ملی 
جهـت بومی سـازی دانـش در داخل کشـور ایجاد 
شـده است.در چند سـال اخیر با تشدید تحریم ها 
مشکالتی داشته ایم، اما خوشبختانه در حال حاضر 
این امکان فراهم شـده که از تـوان تولیدکنندگان 
و متخصصان داخلی اسـتفاده بهینه داشته باشیم 
و امیدواریم به نقطه ای برسـیم که از شـرکت های 
خارجـی بی نیاز شـویم. البته ایـن موضوع نیازمند 
زمـان اسـت، چـرا کـه بسـیاری از تجهیـزات ما از 
خـارج از کشـور تأمین می شـود. با ایـن حال جای 
امیدواری است که توانسته ایم از اطالعات و دانش 
متخصصان داخلی در حوزه نرم افزار استفاده کنیم.

همانطور که مستحضرید، در حوزه شبکه و ذخیره سازی در   
کشور با چالش های زیادی روبه رو هستیم. لطفًا درخصوص تاثیر 

این موضوع در حوزه فعالیت خودتان توضیح دهید.
بله متأسـفانه در این مورد ضعف هایی وجود دارد که البته سـعی شـده با 
ایـن شـرایط خودمـان را تطبیق داده و وضعیت را ثابـت نگه داریم تا از این 
مشکالت عبور کنیم، هرچند خیلی بهینه و ایده آل نیست، اما توانسته ایم 

مشکالت را به حداقل برسانیم.
عنوان    به  سازمان  هر  داده های  و  اطالعات  از  محافظت 

حیاتی ترین بخش آن سازمان به شمار می رود. شرکت پلی پروپیلن 
جم درخصوص امنیت اطالعات چه اقدامی انجام داده است؟

هرچنـد نمی تـوان ادعـای امنیـت صددرصـدی داشـت اما در ایـن حوزه 
گام هـای مثبـت و رو به جلویی برداشـته شـده اسـت. هنوز هـم راه خیلی 
زیادی در جهت بهبود و توسـعه امنیت در پیش داریم، ولی خوشـبختانه 

با مشـاوره های شـرکت آلیاسـیس، بـه موفقیت های خوبـی در این زمینه 
دست یافته ایم.

امروزه در شـرایطی قرار داریم که تمامی زیرسـاخت های کشور به فناوری 
اطالعـات و ارتباطات وابسـته اسـت. اگرچـه این فنـاوری موجب افزایش 
سرعت و کیفیت ارائه خدمات در سطوح مختلف کشوری و منطقه ای شده 
است، اما از سوی دیگر توسعه بکارگیری این فناوری می تواند تهدیدهای 
جدیـدی را در زیرسـاخت ها ایجـاد کنـد. بنابرایـن ضـروری اسـت کـه 
 ISO27۰۰1 مالحظات پدافندی را رعایت کنیم. استانداردهایی از جمله
و ISMS درخصـوص توسـعه بکارگیری این فناوری در سـطوح مختلف 
مورد توجه قرار گرفته و همه سـعی ما این اسـت که به این سـمت حرکت 

کنیم.
تأمین امنیت اطالعات سـازمان ها فرآیند دشـواری اسـت، چرا که با ورود 
هر محصول الکترونیکی ابزارهای نفوذ آن نیز وارد دنیای مجازی می شود. 
امروزه اکثر سـازمان ها متوجه شـده اند که یک راهکار امنیتی واحد برای 
تأمین امنیت همه سیسـتم ها وجود ندارد و باید از 
اسـتراتژی امنیت چندالیه بهره گرفت که ما نیز از 
این قضیه مسـتثنی نیسـتیم. یکی از الیه هایی که 
اکثر سـازمان ها در اسـتراتژی امنیت خود در نظر 
 Security( می گیرند، ایجاد مرکز عملیات امنیت
Operation Center( اسـت که ما نیز با ایجاد 
یـک تیم برای پاسـخگویی بـه رخدادهای امنیتی 

اقدام کرده ایم.
در حـال حاضر با توجه به محدودیت هایی که اداره 
فناوری اطالعات شـرکت دارد، شـرکت آلیاسیس 

تا حدودی نیاز این تیم فنی را برطرف می کند.
چرا شرکت الیاسیس را برای همکاری انتخاب کرده اید؟  

اولیـن مبنـای مـا در انتخـاب شـرکت ها در حـوزه فناوری، شـورای عالی 
انفورماتیک اسـت. به عبارت دیگر انتخاب این شـرکت را براسـاس برخی 
شـاخص ها و با توجه به اهمیت اطالعاتی که در حوزه نفت و پتروشـیمی و 
دستورالعمل هایی که از افتا و فاوا مدنظر هست، انجام دادیم وخوشبختانه 

توانستیم از میان شرکت ها، شرکت آلیاسیس را انتخاب کنیم.
در واقع شـرکت آلیاسـیس در حوزه طراحی، اجرا، ارتباطات و زیرسـاخت 
شـبکه، بحث های مربوط به امنیت اطالعات و شـبکه فایروال با استفاده از 
استانداردهای روز دنیا و به روزرسانی و بازطراحی زیرساخت های سرورهای 
مجازی، تجهیزات نگهداری اطالعات و حوزه سیستم های پشتیبان گیری 

مستقر در دفتر مرکزی تهران و سایت عسلویه با ما همکاری می کند.
چگونه    را  پشتیبانی  زمینه  در  آلیاسیس  شرکت  عملکرد 

ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه شرکت آلیاسیس با پشتیبانی و رسیدگی سریع و بکارگیری 

امروزه در شرایطی قرار داریم 
که تمامی زیرساخت های کشور 
به فناوری اطالعات و ارتباطات 

وابسته است. این فناوری موجب 
افزایش سرعت و کیفیت ارائه 

خدمات در سطوح مختلف 
کشوری و منطقه ای شده است

گفتوگو
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سیسـتم های نوین، همکاری خوبی با ما داشـته اسـت. 
البته با توجه به اینکه بخشـی از حوزه کار شـرکت پلی 
پروپیلـن جـم در دفتر تهـران و بخش دیگر در سـایت 
عسـلویه اسـت، در وضعیـت شـیوع ویـروس کرونـا 
نتوانسـته ایم کاماًل به صورت حضوری از کارشناسـان 
بهره ببریم اما با این حال کارشناسان همیشه پاسخگو 

بوده اند و همکاری های الزم را داشته اند.
بهره مندی از چند الیه امنیتی با توجه به   

از تجهیزات سیسکو چه تأثیری در  استفاده 
امنیت اطالعات داشته است؟

در درجـه اول بهره گیـری از چندالیه امنیتی از بسـیاری از تهدیدهای روز 
دنیا جلوگیری می کند. به این شکل که اگر الیه اول با آسیب مواجه شود، از 
آسیب الیه های بعدی جلوگیری می شود. در این برهه زمانی، بخش مهمی 
از تهدید امنیت ایمیل ها، شـرکت ها را درگیر خود کرده اسـت. مهم ترین 
مسئولیتی که ما درخصوص ایمنی ایمیل های سازمان ها داریم، این است 
که مدیریت فناوری هم برای ما ایجاد کرده اسـت. شـرکت ما هم با بررسی 
موارد مختلف و همچنین با مشاوره های شرکت آلیاسیس، تصمیم گرفته 
از این محصول جدید و قابل اعتماد شرکت سیسکو استفاده کند و توانسته 
در این زمینه از هک هایی که احتماالً شرکت های دیگر با آن روبرو هستند، 

جلوگیری کند.
دیگر    به  توصیه ای  چه  اطالعات،  امنیت  تأمین  زمینه  در 

سازمان ها دارید؟

اطالعـات یـک سـازمان، نتیجـه تالش هـای 
بـه  را  آن  بایـد  کـه  اسـت  سـازمان  آن 
صورت store نگـه دارنـد و ایـن اطالعـات 
قابـل ارزش گذاری نیسـت و از بیـن رفتن آن 
هزینه هـای غیرقابـل بازگشـتی به سـازمان 
وارد می کند. در نتیجه بهتر اسـت هر سازمان 
بـرای جلوگیـری از حـذف اطالعـات خـود، 
بدون درنظرگرفتن بودجه مرتبط با اسـتقرار 
زیرسـاخت ها به تأمیـن، تجهیـز و راه اندازی 
تجهیـزات تـا آنجـا کـه در تـوان دارد، اقـدام کند. مـا نیز سـعی کرده ایم 
تجهیـزات و زیرسـاخت هایی داشـته باشـیم تـا از هرگونه آسـیب و مورد 

حمله بودن جلوگیری کنیم.
نظر    در  جم  پروپیلن  پلی  شرکت  برای  چشم اندازی  چه 

گرفته اید؟
چشـم انداز شرکت، تبدیل شـدن به بزرگ ترین تولیدکننده پلی پروپیلن 
در منطقه و جلب رضایت مشتریان، ذی نفعان و سهامداران شرکت است.

سخن پایانی؟  
بحـث )SOC )Security Operation Center بـرای مـا از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است چرا که هک هایی که قباًل صورت گرفته بود، باعث 
شـد خیلی از اطالعات شـرکت ها از بین رود. به همین دلیل سعی کرده ایم 
در زمینه زیرساختی که انجام می دهیم، بیشترین هزینه در این مقوله بکار 

گرفته شود تا مورد حمله قرار نگیریم.

شرکت آلیاسیس در حوزه 
طراحی، اجرا، ارتباطات 

و زیرساخت شبکه، 
بحث های مربوط به امنیت 
اطالعات و شبکه فایروال با 

استفاده از استانداردهای روز 
دنیا با پروپیلن جم همکاری کند

گفتوگو
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برای نخستین بار در تاریخ نیروی هوایی، هوش مصنوعی طی پروازی آزمایشی 
به عنوان کمک خلبان بخشی از هدایت هواپیمای جاسوسی U-2 را بر عهده 

گرفت.
بر پایه این گزارش؛ از نظر بسـیاری از کارشناسـان نظامی هوش مصنوعی در 
ابزارهای دفاعی آینده نقش بسـیار پررنگی خواهد داشـت و از این رو توسـعه 
الگوریتم هـا، آمـوزش و اسـتفاده از آن در دسـتور کار پنتاگـون قـرار گرفتـه 
اسـت. نیروی هوایی آمریکا در همین راسـتا برای نخسـتین بار هدایت پرنده 
جاسوسی U-2 توسط هوش مصنوعی را آزمایش کرد که با موفقیت همراه 
بود.ایـن الگوریتـم هوش مصنوعی که »ARTUµ« نام دارد، توسـط محققان 
آزمایشـگاه فدرال »U-2« نیروی هوایی توسـعه پیدا کرده و طی پرواز مذکور 
وظایفی نظیر ناوبری تاکتیکی و بکارگیری حسـگرها برای شـکار النچرهای 
دشمن را اجرا کرد که معموالً توسط خلبان صورت می گیرد.مسئوالن نیروی 
هوایی از نتیجه این آزمایش رضایت داشته و آن را دستاوری چشمگیر عنوان 
کرده اند. دکتر »ویل راپر«، از مقامات بخش فناوری و لجستیک نیروی هوایی 
در این باره گفته است:استفاده ایمن از هوش مصنوعی در سیستم های نظامی 
عصر تازه ای را در رقابت الگوریتمی و همکاری انسـان و ماشـین رقم می زند. 

پیـش از ایـن ژنـرال »مـارک میلی« هم تاکید کرده بود کـه هوش مصنوعی و 
رباتیک طی 1۰ تا 1۵ سـال آینده نقش مهمی را در منازعات نظامی بر عهده 
خواهند داشت. از نظر وی هوش مصنوعی با سرعت هرچه تمام تر نه فقط در 
زمینه های اجتماعی و اقتصادی بلکه در حوزه نظامی نیز راه خود را باز خواهد 
کرد. نیروی هوای آمریکا مدتی قبل هم نبرد بین یک جنگنده با خلبان انسانی 
را با جنگنده تحت کنترل هوش مصنوعی شبیه سـازی کرده بود که طی آن 
خلبـان مقهور مهارت مقابل شد. اسـتفاده از ایـن ویژگی ها محدود به آمریکا 
نیست و کشورهای دیگر از جمله چین و بریتانیا نیز استفاده از پتانسیل هوش 

مصنوعی و رباتیک را کلید زده اند.

هدایت هواپیما توسط هوش مصنوعی 

شـرکت گـوگل بـه تازگی در یک اقـدام جالب سـالیانه، مطابق معمول هر 
سـاله خود در یک اعالن رسـمی از بیشـترین عبارت های جستجو شده در 

سال 2۰2۰ میالدی رونمایی کرد.
بیشترین عبارات جستجو شده توسط مردم در گوگل نشان از بزرگ ترین 
ترس ها، سـواالت و رخداد هایی دارد که برای مردم در سراسـر جهان مهم 
است اما وقایع جهانی سال 2۰2۰ موجب شده است که این فهرست بیش 

از پیش برای همه ما قابل حدس زدن باشد.
عبـارت ویـروس کرونا در صدر این جدول قـرار دارد و برخی عبارات نظیر 
عالئـم ویـروس کرونا یا اخبار جدید ویروس کروتا در جایگاه 17 و 18 قرار 
گرفته اند. قرنطینه همگانی در سراسـر جهان نیز موجب شـده اسـت که 
شـمار جسـتجوی عبارت های مرتبط با دورکاری و درس خواندن از خانه 
نظیـر نرم افـزار زوم و کالس درس گوگل بـه ترتیب در جایگاه های چهارم 
و دهـم ایـن فهرسـت قـرار بگیرند. تاثیر همه گیـری همچنین در تجزیه و 
تحلیل گوگل در رابطه با عبارت های ترند دیده شـده اسـت. تمایل افراد به 
استفاده مناسب از زمان آزاد خود در دوران قرنطینه موجب شده است که 
بسـیاری به آموزش فعالیت های ارزشمندی نظیر کدنویسی روی بیاورند 
و دوره های آموزشـی پایتون در این میان بیشـترین تقاضا را داشـته است. 
تعطیلی مدارس نیز در این میان موجب شـده اسـت که جستجوی عبارت 

»چگونه معلم شویم« در گوگل بیشترین تقاضا را داشته باشد.
 البته در عین حال جسـتجوی عبارت هایی نظیر »شـوخی با والدین« نیز 
خبر از آن دارد که همه چیز قرار نیست در دوران قرنطینه آرام پیش برود 

و همیشه افراد در پی یاد گیری و استفاده مفید از اینترنت نیستند.
به صورت کلی ده عبارتی که بیش از همه در سال 2۰2۰ میالدی در گوگل 

جستجو شده است، به شرح زیر است.
 Election( 2.نتایـج انتخابـات )Coronavirus( 1.ویـروس کرونـا
 .۵ )Zoom( 4.زوم )Kobe Bryant(   3. کوبـی برایانـت )Results
 India vs New( ۶.هندوسـتان در مقابل نیوزلند )IPL( لیگ برتر هند
 )Coronavirus update( 7.اخبـار جدید ویروس کرونا )Zealand
8.عالئـم ویـروس کرونـا )Coronavirus symptoms( 9. جو بایدن 

)Google Classroom( 1۰. کالس درس گوگل )Joe Biden(

بیشترین عبارت های جست وجو شده در گوگل در سال 2020 
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اخبـار و شـایعات حاکـی از آن اسـت که سـال 2۰21 برای مایکروسـافت و 
ویندوز سال بزرگ و پرهیجانی باشد.

بـر پایـه ایـن گـزارش؛ سـال 2۰21 می توانـد سـال هیجان انگیـزی بـرای 
مایکروسافت و ویندوز باشد.ویندوز سرانجام با ظاهری جذاب تر و جدیدتر 
به روزرسـانی می شـود و دنیای بزرگی از اپلیکیشـن ها دردسترس کاربران 

قرار خواهد گرفت.  
طبق بسیاری از گزارش ها و شایعه ها، سال 2۰21 به نظر می رسد سالی باشد 
که مایکروسـافت سـرانجام در شـکل و ظاهر ویندوز تغییرات اساسی ایجاد 
کند. از قرار معلوم، بسـیاری از بخش های اصلی ویندوز که از زمان انتشـار 
 ،)Start Menu( ویندوز 1۰ تغییر چندانی نکرده اند، مانند منو اسـتارت
نوار وظیفـه )Task Bar(، مرکـز عملیـات )Action Center( و حتـی 
جسـت وجوگر فایل )File Explorer(، قرار اسـت در به روزرسـانی بزرگ 

ویندوز ظاهر جدیدی پیدا کنند. 
البته بهار 2۰21 مانند به روزرسانی اکتبر امسال، تنها به روزرسانی جزئی تر 
ویندوز را شامل می شود و برای به روزرسانی اصلی ویندوز 1۰، باید تا فصل 
پاییز منتظر بود. برخی شـایعه ها حاکی از آن اسـت که این به روزرسـانی با 
 Sun( عرضـه خواهد شـد و با پروژه ی سـان ولی Cobalt عنـوان کبالـت

Valley( تغییرات مهمی در طراحی معرفی خواهد کرد. 
مایکروسـافت امیـدوار اسـت طراحـی جدیـد سـان ولـی ظاهر وینـدوز را 
ماننـد سیسـتم عامل هایی چـون مک و کـروم و آیپد مـدرن و نوآوارنه کند. 
سیسـتم عامل های یادشـده تغییـرات بزرگـی در طراحی اعمـال کرده اند؛ 
درحالی که ویندوز 1۰ عمدتاً بدون تغییر بوده اسـت. برخی از این تغییرات 
جدید را اوایل سـال 2۰2۰ در ویندوز 1۰X مشـاهده کردیم؛ اما عرضه این 

نسخه از آن روز تاکنون به تأخیر افتاده است.
به روزرسـانی ویندوز در پاییز 2۰21 این نوید را می دهد که مایکروسـافت 
سـرانجام بخـش نرم افـزاری اش را هم پـای بخش سـخت افزاری جلو ببرد. 
از جمله تغییراتی که در این به روزرسـانی خواهیم دید، لمس پسندترشـدن 
طراحی منو استارت و مرکز عملیات و بهبود تجربه  کاربری در حالت تبلت 
ویندوز خواهد بود. می توان گفت ویندوز در این به روزرسـانی سـرانجام به 

ظاهر جدیدی خواهد رسید که مدت ها است به آن نیاز دارد. 
حل مشکل اپلیکیشن ها   

برخـی تغییراتـی کـه قـرار اسـت در سـال 2۰21 در ویندوز ایجاد شـود، از 
طراحی ظاهری فراتر می رود و مشـکالت مربوط به اپلیکیشـن های ویندوز 
را حل می کند. مایکروسـافت قرار اسـت اپلیکیشن های اندروید را به محیط 
ویندوز بیاورد. این پروژه مدت ها است که در دست کار قرار دارد و گام بزرگی 
برای حل  مشـکل نبود اپلیکیشـن های موبایل در اکوسیستم مایکروسافت 

خواهد بود. 

در گذشـته، مایکروسـافت تـالش کـرده بود توسـعه دهندگان را به سـمت 
طراحی اپلیکیشن برای پلتفرم یکپارچه  ویندوز )UWP( و حتی به تازگی 
به سمت وب اپلیکیشن های پیش رونده )PWA( سوق دهد؛ اما بعید است 
 ایـن پلتفـرم بتوانـد به محبوبیت اپ اسـتور اپـل در سیسـتم عامل IOS یا

 Mac os برسـد. آن طور که از شـایعات مشـخص است، مایکروسافت برای 
حل این مشکل می خواهد اپلیکیشن های اندروید گوگل را به مایکروسافت 

استور اضافه کند. 
به گفتـه Windows Central، پروژه Project Latte مایکروسـافت 
راه حـل نرم افـزاری جدیدی اسـت که به توسـعه دهنگان اپلیکیشـن اجازه 
می دهـد بـدون ایجاد تغییـر در کدها، اپلیکیشـن های اندرویدی خود را در 
محیـط وینـدوز اجرا کنند. ایـن پروژه ظاهراً برای رونمایی در سـال 2۰21 
در دست کار است و احتماالً با تغییراتی در زیرسیستم لینوکس راه اندازی 
خواهد شد. توسعه دهندگان فقط کافی است اپلیکیشن هایشان را به  صورت 
فایـل MSIX در مایکروسـافت اسـتور قـرار دهنـد؛ اگرچه هنوز مشـخص 
 Google Play( نیسـت اپلیکیشـن های نیازمند بـه خدمات گوگل پلـی

Services( قرار است چگونه در این پلتفرم اجرا شوند.
بی شـک بـا راه انـدازی Project Latte، مایکروسـافت مسـیر را بـرای 
توسعه دهندگان اپلیکیشن هموارتر خواهد کرد؛ چرا که الزم نیست کدهای 
اپلیکیشـن های اندرویدی شـان را برای اجرا در محیط ویندوز تغییر دهند و 
این یعنی تبلت های ویندوزی، مانند Surface Go 2، به دلیل دسترسی 
به کتابخانه  بزرگ و جدیدی از اپلیکیشن های اندرویدی، می توانند گزینه 

هیجان انگیزی برای کاربران باشند. 
مشـکل دیگری که قرار اسـت در به روزرسـانی بزرگ ویندوز برطرف شـود، 
به پشـتیبانی از اپلیکیشـن های ۶4 بیتی در ویندوز 1۰ آرم سـرفیس پرو 
ایکس مربوط اسـت. این پردازنده فقط می تواند اپلیکیشـن های 32بیتی 
را اجرا کند که بسـیاری از توسـعه دهندگان دیگر برایش کد نمی نویسـند. 
اخبار حاکی از آن اسـت که مایکروسـافت مشـغول کار روی اپلیکیشن های 
۶4 بیتی برای ویندوز 1۰ آرم است و بدین ترتیب، خرید سرفیس پرو ایکس 

انتخاب جذاب تر و معقوالنه تری برای کاربران خواهد بود.
نرم افزارهایی مانند فتوشاپ یا حتی برنامه های طراحی و مهندسی سرانجام 
می توانند در این کامپیوتر اجرا شوند که با تراشه سفارشی آرم مایکروسافت 
موسوم به SQ2 کار می کند. این دقیقا همان کاری است که اپل با مک های 

مجهز به تراشه ی M1 انجام داده است.

2021؛ سالی پرهیجان برای مایکروسافت و ویندوز

فناوری+



44

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

10 شمــــاره 
زمستان 1399

             

وزارت ارتباطات اعالم کرد

رشد 40 درصدی ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات

 رکورد شکنی خورشید مصنوعی در کره جنوبی
 با ایجاد دمای 100 میلیون درجه برای 20 ثانیه

محققـان »مرکـز تحقیقـات پیشـرفته توکامـک ابررسـانا کـره جنوبی« 
)KSTAR( که به عنوان خورشـید مصنوعی هم شـناخته می شـود، موفق 
بـه کنتـرل دمای خیره کننده 1۰۰ میلیون درجه سـانتیگراد به مدت 2۰ 

ثانیه شدند.
در این پروژه مرکز تحقیقات KSTAR با همکاری »دانشـگاه ملی سـئول« 
و »دانشـگاه کلمبیـا« آمریکا توانسـته برای نخسـتین بـار در دنیا از طریق 
همجوشـی هسـته ای پالسـمای فـوق داغ را در دمـای یونی باالتـر از 1۰۰ 
میلیون درجه برای 2۰ ثانیه حفظ کند. این در حالی است که دمای هسته 

خورشید حدود 1۵ میلیون درجه سانتیگراد تخمین زده شده است.
برای آغاز فرآیند همجوشی هسته ای شبیه آنچه در خورشید رخ می دهد، 
ایزوتوپ های هیدروژن باید درون محفظه خاصی قرار گرفته و با رسیدن به 
دمای 1۰۰ میلیون درجه، انرژی الزم برای شروع فرآیند زنجیره ای تأمین 
شـود. از آنجا که هیچ ماده جامدی یارای مقاومت در برابر این دما را ندارد، 

این عمل در دستگاهی به نام توکامک انجام می شود که برای مهار واکنش، 
از محصـور کننـده مراکـز معدود دیگری هم به دمـای 1۰۰ میلیون درجه 
یـا باالتـر از آن دسـت پیـدا کرده اند اما در هیچکـدام از آنها مدت نگهداری 
پالسـما از 1۰ ثانیه فراتر نرفته اسـت. دکتر »Si-Woo Yoon« از مرکز  
KSTAR دسـتیابی بـه رکـورد 2۰ ثانیـه ای در آزمایش اخیر را نقطه عطف 
مهمی در رقابت بر سـر توسـعه راکتورهای همجوشی هسته ای تجاری در 

آینده عنوان کرد.
KSTAR مطالعـات و پروژه هـای تحقیقاتی گسـترده دیگـری را در زمینه 
انرژی هسـته ای صورت داده و نتایج آزمایشـات خود در سـال 2۰2۰ را در 
»کنفرانـس انرژی همجوشـی سـازمان انـرژی اتمی« به اشـتراک خواهد 
گذاشـت. هـدف نهایـی ایـن مرکـز فعالیـت پیوسـته دسـتگاه در دمـای 
1۰۰میلیون درجه برای 3۰۰ ثانیه اسـت که امیدوارند در سـال 2۰2۵ به 

آن دست پیدا کنند. 

وزارت ارتباطـات در گزارشـی بـا تاکید بر تحقق افزایش سـرعت و کیفیت 
دسترسی به شبکه پهن باند اعالم کرد: شمار اپلیکیشن های ایرانی با رشد 

2.3 برابری و ظرفیت شبکه ملی با رشد 4۰ درصدی همراه بوده است.
برپایـه همیـن گـزارش؛  وزارت ارتباطات در گزارشـی بـا محوریت تحقق 
شعار »ایران هوشمند«، اعالم کرد که مطابق با هدف گذاری برنامه ششم 
توسـعه، ظرفیت پهن باند و هم ظرفیت شـبکه انتقال به نحو چشـم گیری 
افزایش یافته است و این اقدام در راستای بهبود دسترسی کاربران به شبکه 
پهن باند و تحقق افزایش سـرعت و کیفیت دسترسـی به این شبکه صورت 

گرفته است.
در این گزارش آمده اسـت: » همه چیز در گرو توسـعه زیرسـاخت اسـت؛ 
در سـال 98 با وجود همه دشـواری ها تعداد اپلیکیشـن های ایرانی نسـبت 
به سـال قبل با رشـد 2.3 برابری به 34۵ هزار اپلیکیشـن رسـید. توسـعه 
زیرسـاخت های ایـن بخـش به گونه ای بوده اسـت کـه متخصصان داخلی 

توانستند وارد میدان شوند و با هم رقابت کنند.
بر اسـاس برنامه ششـم توسـعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف 
به توسـعه زیرسـاخت های شـبکه پهن باند کشور با هدف افزایش سرعت و 
کیفیت پهن باند کشـور شـده که این مهم اکنون با اقدامات انجام شـده و 

توسعه زیرساخت شبکه پهن باند کشور، محقق شده است.

به همین منظور فارغ از اجرای 14 هزار کیلومتر فیبرنوری جدید به عنوان 
شـاهرگ های اصلی شـبکه پهن باند، در گام نخسـت ظرفیت هسته شبکه 
ملـی اطالعـات از 17.3 بـه بیش از 24 ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده که 
این به معنای رشـد 4۰ درصدی ظرفیت اسـت. در ادامه، ظرفیت شـبکه 
انتقـال نیـز از 4 هـزار و 111 بـه بیش از 28 هـزار و 411 گیگابایت افزایش 
یافته است، به بیان دیگر ظرفیت شبکه انتقال ظرف سال های اخیر رشدی 

7 برابری داشته است.
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تعـدادی از شـرکت های فنـاوری و امنیت سـایبری در ایـاالت متحده یک 
نیـروی ویـژه بـرای مقابلـه با رونـد رو به رشـد عرضه باج افزارهـا در آمریکا 

ایجاد کرده اند.
برپایـه ایـن گـزارش و  به نقـل از انگجت، این گـروه امیدوارند تا چارچوبی 
اسـتاندارد برای پاسـخگویی و واکنش در برابر حمالت فزاینده باج افزاری 

ایجاد کنند.
در سال های اخیر حمالت باج افزاری مشکالت زیادی برای نهادهای دولتی 
و خصوصـی در آمریـکا ایجـاد کرده انـد و بـاج افزار نویسـان بـا قفل کردن 
فایل های مهم و طرح درخواست دریافت پول در ازای رمزگشایی از فایل ها 
خسـارت زیادی وارد کرده اند. ده ها بیمارسـتان، مدرسه، مؤسسه دولتی و 
خصوصی در ایاالت متحده از این حمالت زیان دیده اند و برای مقابله با این 
مشکل مایکروسافت، مک آفی و 17 شرکت نرم افزاری و فناوری دیگر و نیز 
مؤسسـات امنیتی و سـازمان های غیرانتفاعی با یکدیگر متحد شـده و یک 

نیروی ویژه مقابله با باج افزار تشکیل داده اند.
معمـوالً گروه هـا و مؤسسـات امنیتـی متفاوت بـرای مقابله با بـاج افزارها 
توصیه هـای متفـاوت و متنوعـی ارائـه داده و ایـن امر موجب سـردرگمی 
می شود. ابداع استانداردی واحد برای واکنش به این حمالت می تواند این 

مشکل را نیز کاهش دهد.
گروه یادشـده واکنش های فعلی به باج افزارها را بررسـی و ارزیابی می کند 
و مشـکالت آنهـا را می یابـد و در نهایت یک نقشـه راه بـرای تصمیم گیری 
دقیق در این زمینه ارائه می دهد. قرار است جزئیات بیشتر در مورد وظایف 
و برنامه های این گروه تازه تأسـیس ظرف یک ماه آینده ارائه شـود. فعالیت 

اجرایی این گروه از بهار آغاز می شود.

 شرکت های فناوری آمریکایی
نیروی ویژه ضد باج افزار تشکیل دادند

گـوگل اتهامـات وارده از سـوی وزارت دادگسـتری آمریـکا در مـورد 
انحصارطلبی خود را رد کرد و استدالل های متنوعی در این زمینه ارائه کرد.

وزارت دادگستری آمریکا از مدتی قبل اتهامات تازه ای را علیه گوگل مطرح 
کـرده و مدعی شـده گوگل از تسـلط خـود بر بازار جسـتجوهای اینترنتی 

موبایلی برای کنار زدن رقبا و به حاشیه راندن آنها سوءاستفاده می کند.
گـوگل در واکنـش، تمامی اتهامات وزارت دادگسـتری آمریـکا را تکذیب 
کـرده و افـزوده که توافقـات گوگل با اپل و توزیع کنندگان و فروشـندگان 
محصـوالت مبتنـی بر اندروید نشـان می دهد که گـوگل رفتاری مبتنی بر 

قانون و کاماًل رقابتی دارد.
گوگل در این مورد تصریح کرده: افراد از جستجوگر گوگل استفاده می کنند، 
زیـرا آنهـا در ایـن زمینه حق انتخاب دارند و کسـی آنها را به این کار مجبور 
نکرده اسـت. تمامی کاربران گوشـی های اندرویدی و آیفون می توانند هر 
زمـان کـه اراده کنند از خدمات شـرکت های رقیب مانند بینگ، داک داک 

گو و غیره استفاده کنند.

گوگل همچنین از وزارت دادگسـتری آمریکا خواسـته تا رسـیدگی به این 
موضوع را در دادگاه متوقف کند و تمامی مسـائل را از طریق رسـیدگی بند 
به بند حل و فصل کند. در عین حال بعید به نظر می رسـد که این پاسـخ ها 
وزارت دادگسـتری ایـاالت متحـده را قانع کند و احتمـاالً پیگیری قضائی 

موضوع ادامه می یابد.

گوگل اتهام انحصارطلبی علیه خود را رد کرد
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تالش اپل برای ورود به بازار خودرو و سـاخت یک وسـیله نقلیه مسـافربری 
که دارای فناوری باتری منحصر به فرد باشـد، سـهام این شـرکت سـازنده 

گوشی های آیفون را بیش از چهار درصد افزایش داد.
برپایه این گزارش و  به نقل از راشـاتودی، اندکی پس از زنگ شـروع بورس 
وال استریت، سهام اپل باالی 134 دالر برای هر سهم معامله شد. در صورت 
ادامه این روند صعودی تا پایان جلسـه معامالتی، سـرمایه بازار این شـرکت 

می تواند حدود ۶۰ میلیارد دالر جهش کند.
رویتـرز در گزارشـی بـه نقـل از دو منبـع آگاه اعالم کرد که علـت اطمینان 
سـرمایه گذاران به شـرکت اپل تحت تأثیر این خبر بود که این غول فناوری 
دو تریلیون دالری در حال پیشبرد برنامه های خود برای تولید انبوه خودرو 

برای بازار است.
بـر اسـاس ایـن گزارش، خـودروی برقی اپل که بخشـی از پروژه موسـوم به 

»تیتـان« اسـت، باتری جدیدی داراسـت که می تواند بـه طور قابل توجهی 
هزینـه باتری هـا را کاهـش دهد و مسـافت طی شـده با یک شـارژ خودرو را 

افزایش دهد.
در حالی که این گزارش حاکی از آن بود که تولید این خودرو طی چهار سال 
آغاز می شـود، برخی از منابع به رویترز گفتند که همه گیری ویروس کرونا 

ممکن است آن را به سال 2۰2۵ یا بعد از آن موکول کند.
برخی شرکت های دیگر نیز از این هیجان سرمایه گذاران بهره مند شدند. در 
حالی که در این گزارش اسمی از شرکت احتمالی برای مونتاژ این خودرو و نه 
 Velodyne تأمین کنندگان احتمالی آن ذکر نشده بود، سهام دو شرکت

و Luminar  رشد دو رقمی را تجربه کردند.
این شـرکت ها سنسـورهای لیدار تولید می کنند که به خودروهای خودران 

کمک می کند تا نمای سه بعدی از جاده را بدست آورند.

 سهام اپل با خبر تولید خودروی برقی
بدون راننده از سال 2024 افزایش یافت
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