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رویداد

برای رسـیدن به موفقیت قطعاً مسیر دشواری را 
باید پیمود. 

بر کسـی پوشیده نیست که بدون همت و تالش 
و با برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و 
بلند مدت باید مسـیر پر ریسـک موفقیت را طی 

کرد. 
بسـیاری از مـا فقـط آرزوی موفقیـت را داریم 
ولـی حتی قدمی برای به نتیجه رسـاندن آن بر 

نمی داریم.  
» اگـر چنیـن تصـور می کنیـد کـه در طـول 
چند سـال آینده، بـا یک برنامـه ریزی صحیح 
نمی توانیـد به برخی اهداف خود برسـید، فکر 

کردن به تحقق این رویاها را تمام کنید.«
قطعا هر شـخص یا کسـب و کاری اگر اراده ای 
قوی داشـته باشد و تالش را با برنامه ریزی توأم 

کنـد، می تواند پله های ترقـی را یکی یکی باال 
برود. 

کسـب و کارهـا هم باید این جمله را  سـرلوحه 
شرکت های  خود کنند. شرکت های جوان که 
در مسـیر سخت پیشـی گرفتن از رقبای قدیمی 
تر هستند، اهداف بزرگ  را در سر و  اراده خود 

جستجومی کنند. 
موفقیـت و پیشـرفت، ابـزار می خواهد. تالش 
بسـیار، بـاور، ذکاوت، جـرات، نظـم و انضباط، 
نـگاه واقـع گرایانه به شـرایط، قابلیـت تطبیق 
زودهنـگام، توجه و همدلـی نیروهای همراه و 

ایمان به توانستن.
شـرکت های جوان موفق زمانی از رقبا پیشـی 
می گیرند که سـایر همکاران خسته شده و تعلل 

می کنند. 

مسیر پیشرفت جایی برای توقف ندارد. 
همـان لحظـه ای که می ایسـتی و پـا در باتالق 
اتفاق هـای گذشـته فرو می بـری، فرصت را به 
دیگـری تقدیـم کـرده ای. این قاعـده رقابت 

است.
حـال چـه کنیـم تا در ایـن راه سـخت و بدون 
توقـف جان به در بریـم و از مخاطرات و رنج ها 

گذر کنیم؟ 
چه کسانی می توانند از این مرارت عبور کنند؟

تفـاوت میـان رهبـران، مربیـان سـازمان ها و 
مدیران در این مسیرها نمایان می شود. مربیانی 
که در خط مقدم حرکت هسـتند و تیم خود را 
بـه جلو فـرا می خوانند. مربیانی که سـتاد خود 
را تقویـت می کنند تا حامی صف خود باشـند. 
مربیانی که برنامه پیشـرفت را بارها و بارها مرور 
کرده اند و صبورانه در راه پیشرفت گام برداشته 
و همراهان خود را در این امر یاری می رسانند. 
حرکت رو به جلو سـخت ولی دلچسـب و رمز 
پیـروزی آن، حرکـت مسـتمر و ذکاوتمندانـه 
اسـت. امید به رسـیدن، بر پایه واقع بینی، ابزار 

رسیدن است.
ما هم تـالش می کنیم در کنار همکارانمان این 
مسیر را به درستی و با سرعت طی کنیم و اعتماد 
همیشـگی شـما به خودمـان را  هـر روز قوی تر 

نماییم.

سال نو رب شما مبارک

موفقیت دست یافتنی است
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حالدلموندرکنارهمخوبمیشه

سال 99 سال عجیبی بود.
 البته اگه بیشتر فکر کنیم بهمن ماه سال 98 بود که دنیا از ورود ویروسی عجیب سخن می گفت. خیلی از ما اوایل این خبر، خیلی 

از واژه کووید 19 هراسی به دل راه نمی دادیم ولی هر روز شرایط سخت و سخت تر می شد. 
عزیزان خیلی از ما به واسطه این ویروس از دنیا رفتن، میهمانی هایمان کم و کمتر شد؛ حتی از ما را در آغوش گرفتن عزیزانمان تا 
دسـت مهربانی دادن به دوسـتانمان بر حذر کردند. همه ما رو به دوری و حفظ فاصله تشـویق می کردن و این بود پاشنه آشیل حال 

خوب در کنار هم بودن. 

هر چه بود ابتدای سـال 99 تا انتهای آن پر از ترس بود و تجربه 
زندگی با ماسـک نصیب تمام مردمان جهان شد. وسیله ای که 
جـز چشـم ها تمام اعضای صورت ما را پوشـاند و مـا را حتی از 

لبخند های عزیزانمان هم محروم کرد. 
سـال 99 آنقدر سـخت بود که حتی ما در شـرکت آلیاسـیس 
ارتباط نتوانسـتیم به رسم همیشه هدایای عیدی مشتریان  را 
در نوروز 99 تقدیمشان کنیم و با فاصله 60 روز به گمان بر طرف 
شدن مشکل کرونا، تاخیر در عرض ادب کردن نصیبمان شد. 

بگذریم . 
حـرف تلخ در این سـال زیـاد و مجال گفتنش بـی فایده. فقط 
می ماند تجربه و قدر دانسـتن های بی شمار از لحظه های خوبی 

که قبل از کرونا خیلی کنار ما بود و ما از آنها غافل بودیم.

رویداد
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اما این حوادث باعث نشد ما یادمان برود چه کسی هستیم 
و چه وظایفی را در مقابل عزیزانمان داریم. درسته محدود 

شدیم اما همین محدودیت باعث بروز خالقیت شد. 
بله ما تصمیم گرفتیم حال خوب همکارانمان را به هر بهانه 
ای که می شـود بهتر کنیم.  یه جاهایی سراغ تقویم رفتیم 
و آن را پیـش روی خودمـون بـاز کردیم.  یـه جاهایی هم 
اتفاقات خیلی شـیرینی به همـت و تال ش همکاران به بار 

نشست. 
ما در سال 99 تالش کردیم لحظه هایی که می شد کنار هم 
باشـیم  را با رعایت پروتکل ها کشـف کنیـم و بعد با دقت 
برنامـه ریزی های خوب را برای رسـیدن بـه هدفمون که 
همون حال خوب بودن در کنار هم رو سـرلوحه هدفمون 

قرار دادیم.  
شاید بپرسید مثاًل ؟ حتمًا جواب تو آستین داریم. 

ما تو سـال 99 که خیلی از کسـب و کارها دچار رکود شده 
بـودن و ناامیـدی توی الیه الیـه جامعه نفوذ کـرده بود، 
بزرگتریـن پـروژه ویدئو کنفرانس کشـور را تو شـرکت 
توانیر تونسـتیم به سرانجام برسـونیم یا دیتا سنتر بانک 
ایران زمین رو تونسـتیم با تکنولوژی ACI  که در ایران و 

جهان کم نظیر بود به بهره برداری برسونیم. 
یا به واسـطه همیـن تالش هـای شـبانه روزی همکاران 
شـرکتمون و دقیقًا تو اوضاع بد معیشتی جامعه، پاداشی 
بی سـابقه تر از سال های پیشین در اختیارشون قرار بدیم 
تا کمی از اسـترس های مادی رو از دوششـون برداشـته 

باشیم .

یه جاهایی هم وقتی می شـد بهونه جور کرد و دورهمی های خوب رو 
رقم زد هم دریغ نکردیم. هر چند مثل سـال های گذشته نبود ولی در 

حد بضاعت و رعایت مسائل بهداشتی بد هم نبود.  
از سـالگرد تاسیس شرکت تا شـب یلدا و مسابقه اریگامی  و مسابقه 

فوتبال دستی گرفته تا تکریم مقام ارزشمند بانوان شرکت. 
البته تـا یادمون نرفته خیلی از همکاران شـرکت تونسـتند مدارج 
علمی و عملیاتی تخصصشون رو با موفقیت طی کنند که همین اتفاق 

میمون قطعًا باعث رشد بیش از پیش شرکت خواهد شد. 
بله همه این مناسـبت ها فقط در جهت ایجاد انگیزه بود . برای انتقال 
حس خوب. برای رسـیدن به افق های روشـن . برای اینکه قدر هم رو 
بیشتر بدونیم . به قول حسین پناهی » خوش  به حالمان که می توانیم 
بخندیـم، گریه کنیم،  همین اسـت زندگی؛  بیهـوده به دنبال معنای 

دیگری نگردیم.«

رویداد
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ویـروس کرونـا آثـار اقتصادی انکارناپذیری در سراسـر دنیا بـر زنجیره عرضه، 
تقاضا، بازارهای مالی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت داشته است که نتایج آن 

ممکن است تا سالها جبران ناپذیر باشد.
هرچند تاکنون آمار دقیق و رسمی از خسارت ویروس کرونا در جهان منتشر 
نشـده، اما پیش بینی های زیادی درخصوص تغییرات رشـد اقتصادی، نابودی 
مشاغل، کاهش تولید، کاهش رغبت به سرمایه گذاری، تحمیل برخی هزینه ها 

بر اقتصاد کشورها و... منتشر شده است.
در کنار مشاغلی که در دوران شیوع کرونا و قرنطینه های اجباری رشد روزافزون 
و گاهاً خیره کننده داشتند، مشاغلی نیز دستخوش تغییرات ویرانگر و در برخی 
موارد نابودی کامل شدند. یکی از حوزه هایی که می توان گفت بیشترین آسیب 

را از این همه گیری متحمل شد، گردشگری بوده است.

g  برخی از فعال ترین استارت آپ  های حوزه راهنمای
شهری و گردشگری در ایران

homsa 
این روزها گردشگران داخلی و خارجی و به ویژه گروه های طبیعت گردی 
که به کشف مکان های بکر کشورمان استقبال زیادی نشان داده اند، توجه 
و گرایش به سـمت اقامتگاه های بومگردی خیلی چشـمگیر شـده است و 
سـامانه های مختلفی در این زمینه راه اندازی شـده و کار را برای بومگردها 
بسـیار راحت کرده اسـت. هومسـا یک سـامانه رزرو و اجاره آنالین ویال و 
سـوئیت و اقامتـگاه اسـت کـه با کمک تیـم متخصصی که دارد، توانسـته 
هـزاران اقامتـگاه را در کمتـر از یک سـال در سراسـر ایران در سـایت خود 

ثبت کند تا مسـافران بتوانند از طریق این پلتفرم، اقامتگاه مورد نظر خود 
را رزرو کننـد. شـرکت »راهـکار نویـن سفرآسـا« با برند هومسـا به عنوان 
 زیرمجموعـه هلدینـگ ارنیـکا در سـال ۱۳۹۶ شـروع به کار کرده اسـت.

هومسـا با فراهم کردن بسـتری ایمن، به شـما در انتخاب بهترین اقامتگاه 
کمـک مـی کند. خدمات هومسـا شـامل اجـاره آنالین ویـال و اقامتگاه در 
اقصـی نقـاط ایران اسـت. با اسـتفاده از این پلتفرم می توان نـوع اقامتگاه، 
 تعـداد اتاق هـا و امکانـات اقامتـگاه مـورد نظـر را بـه دلخواه انتخـاب کرد. 
عالقه مندان به سفر می توانند برای مشاهده تصاویر، امکانات و قیمت های 
اقامتگاه های مختلف به سـامانه هومسـا به نشانی homsa.net مراجعه 

کنند.
shab.travel 

سـامانه شـب یکی دیگر از پلتفرم های رزرو اقامتگاه های بومگردی اسـت. 
این سامانه محیطی است برای تعامل بین مالکین اقامتگاه های شخصی که 
به صورت کوتاه مدت اجاره داده می شوند با مسافرانی که قصد استفاده از 
این اقامتگاه ها را دارند . در وبسـایت »شـب« میزبانان می توانند تصاویر و 
اطالعات اقامتگاه خود را ثبت کرده و از مشتریان پر تعدادی که در جستجوی 
اقامتگاهی برای سفر خود هستند، سفارش دریافت کنند. از جمله اهداف 
اصلی »شب« برقراری ارتباط مستقیم بین میزبانان و مشتریان آنهاست 
به شکلی که درج نظرات مشتریان درباره مشاهداتشان از اقامتگاه ها، بتواند 
سطح کیفیت محیط و عناصر اقامتگاه را برای دیگر کاربران تشریح داده و 
 همچنین توجه میزبان را به عالیق و نیازهای مشتریان بیشتر جذب کند.

خدمـات  و  اقامتـگاه  کیفـی  سـطح  افزایـش  فضایـی  چنیـن  در 

برتریناستارتآپهایحوزهگردشگری

رویداد
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ضامـن  اقامتگاههـا،  دهنـدگان  ارایـه  بیـن  رقابـت  ایجـاد  اثـر  در 
 پیشـرفت بخشـی از فرهنـگ گردشـگری کشـورمان خواهـد شـد.

عالقه مندان می توانند برای اطالع از اقامتگاه های مختلف به سایت شب 
به نشانی shab.travel  مراجعه کنند.

g برخی از فعال ترین استارت آپ  های 
 حوزه گردشگری جهان

Airbnb  
 Air Bed and( مختصرشـده نـام کامـل ایـن اسـتارت آپ airbnb
Breakfast(  اسـت که یکی از اسـتارت آپ های شناخته شده در زمینه 
 Airbnb .گردشـگری اسـت که در سـال 2008 تأسـیس شـده اسـت
درواقـع یـک شـرکت بازار آنالین اجاره ای اسـت که از طریق وب سـایت 
برای مشـتریان قابل دسـترس اسـت. کاربران می توانند از طریق این وب 
سـایت، محـل اقامـت بـرای خود بیابنـد و یا امالک خود را بـرای اجاره در 
 آن قـرار دهنـد. Airbnb نیـز از طریـق دریافـت کارمـزد بابـت هر رزرو،

 سود می برد. 
پرتـال اینترنتـی ایـن اسـتارت آپ ) airbnb.com (  از برترین سـایت های 

اینترنت در حوزه معرفی محل اقامت برای گردشگران 
در سراسر جهان است که خالقیت و نوآوری خاصی را 

در کارآفرینی دیجیتالی خود ارائه کرده است.  
Booking 

Booking یـک سـرویس رزرو هتـل، هواپیمـا و 
اجـاره خودرو اسـت کـه در تمامی نقـاط دنیا فعال 
اسـت. Booking سـرویس خـود را بـه صـورت 

تحـت وب و اپلیکیشـن ارائـه می کنـد، یعنی هم از طریق نصب اپلیکیشـن 
 بر روی گوشـی همراه و هم از طریق آدرس Booking.con در دسـترس

کاربران است.
کارکـرد ایـن سـرویس بدیـن ترتیـب اسـت کـه صاحبـان هتل هـا، 
آپارتمان ها، هاسـتل ها و... مکان خود را به همراه توضیحات کامل در سـامانه  
Booking ثبت می کنند و پس از بررسی و تایید توسط مسئوالن سامانه، به 
نمایش گذاشـته می شـود تا مسافرین بتوانند محل اقامت خود را با فیلترهای 

گوناگون پیدا و رزرو کنند.
 Localeur 

یکـی دیگـر از برترین هـای حوزه گردشـگری که افرادی از بیش از ۱80 شـهر 
بزرگ سراسر جهان با آن همکاری دارند، استارت آپ Localeur  است.

ایـن اسـتارت آپ درواقـع مجموعه ای از افراد محلی شـهرهای مختلف اسـت 
که مکان های جالب شـهر خود را به اشـتراک می گذارند تا گردشـگران بتوانند 

مکان های محلی شهرهای مختلف را بشناسند.
 Sn-ap 

Sn-ap یکی دیگر از اسـتارت آپ های موفق حوزه  سـفر و گردشگری است که 
گردشگرانی که قصد سفرهای مشابه دارند را به یکدیگر متصل می کند تا سفر 

به همراه یک راهنمای محلی انجام شود.
Medigo 

این اسـتارت آپ گردشگری سـالمت در سال 20۱۴ 
با هدف فراهم کردن بستری در فضای اینترنت برای 
اتصال پزشکان و بیماران در سراسر جهان تأسیس شد 
تا به بیماران کمک کند که به پزشکان و کلینیک   های 

باکیفیت    در سراسر جهان دسترسی یابند.

با  Airbnb کاربران محل اقامت 
خود را می یابند و یا امالک خود 
را در آن برای اجاره قرار می دهند

رویداد
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g شروع دوباره پس از پایان همه گیری

  Omio  وGetYourGuide  سه استارت آپ حوزه گردشگری مستقر در اروپا
و  TravelPerk  اعـالم  کردنـد کـه بـا شـروع همه گیری کرونـا، تماس های 
بیشـماری از مشـتریان خود برای لغو یا برنامه ریزی مجدد سـفرها داشـتند. 
ایـن در حالی بود که علیرغم کاهش چشـمگیر رزروهـا ، با افزایش تقاضا برای 
خدمات مشتری مواجه بودند به طوری که طی دو هفته سواالتی که در بخش 
خدمات مشتری مطرح و پاسخ داده شده بود، سه برابر افزایش داشت و بخش 
پشـتیبانی مشـتری هرگز تا این حد شلوغ نبوده است. پرواضح است که وقتی 
دنیا از نظر سالمتی مکانی امن تر شود، سفر رونق بیشتری خواهد گرفت. حتی 
احتمال می رود صنعت گردشگری از مهم ترین بخش هایی باشد که در دوران 
بعد از همه گیری کرونا تغییر شکل می یابد. برخی از مهم ترین استارت آپ های 
جهان از هم اکنون در حال آماده شدن برای بازگشت گردشگری در دوران بعد 
از کرونا هسـتند و آنطور که پیش بینی می شـود مقصدهای داخلی و سفرهای 
کوتاه مدت احتماالً اولین انتخاب برای بسـیاری از گردشـگران و عالقمندان 

به سفر باشد. 
اسـتارت آپ های گردشگری، شرکت های هواپیمایی، هتل ها، اپراتورهای تور 
و دیگـر دسـت اندرکاران صنعت گردشـگری در ابتدای شـروع دوبـاره، باید با 
عملکردهای روشن و استراتژی های بازاریابی، روند تغییرات را در پیش گیرند.

آنچه انکارناپذیر است، اینکه از یک طرف مسافران و گردشگران باید یاد بگیرند 
از خطـرات احتمالـی تمـاس نزدیـک با فرد آلـوده جلوگیری کننـد و از طرف 
دیگر، شـرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها، هتل ها و... باید تغییراتی اساسـی 

در فعالیت خود ایجاد کرده و حتی با شرکت های بیشتری همکاری کنند. 
پرواضـح اسـت کـه در دوران همه گیـری کرونـا و لـزوم انجام حداکثـر امور به 
صورت آنالین و غیرحضوری، فشار زیادی بر اینترنت آمده و در برخی کشورها 

ازجمله ایران که از زیرساخت های مناسب برخوردار 
نیستند، مشکالتی به همراه داشته است. 

وب سـایتkasprdata.com متعلق به شـرکت 
KASPR Datahaus  کـه یـک شـرکت مسـتقر 
در استرالیاسـت، فعالیت هـای اینترنتـی و داده ها را 
از سراسـر جهـان جمـع آوری و منتشـر می کند. این 
وب سایت به جمع آوری میزان اینترنت استفاده شده 
در جهـان اقـدام کرده و نقشـه ای از فشـار اینترنت و 
میـزان پـردازش و کیفیت شـبکه ها در کشـورهای 

مختلف ترسـیم کرده است. براساس نقشه های منتشرشده،کاربران ایرانی در 
میان کشورهای درگیر کرونا با متوسط کندی سرعت 2۵ درصدی، رکورددار 
بیشـترین فشـار در این زمینه بوده اند چرا که تغییرات به وجود آمده در الگوی 
مصرف و فشـار بر اینترنت، باعث تأخیر در پاسـخ دهی و افت شـدید سـرعت 

اینترنت شده است.

g آسیب های کرونا بر صنعت گردشگری
 صنعـت گردشـگری که در پـی اتفاقات نیمه دوم سـال ۱۳۹8 ازجمله قطعی

ده روزه اینترنت )که باعث کاهش ۵0 درصدی فروش استارت آپ  های آنالین 
گردشگری شد(، سقوط هواپیمای اکراینی )که باعث کاهش اقبال گردشگران 
خارجی برای بازدید از ایران شد( و... به اندازه کافی دچار رکود و مشکل بود، با 
شیوع کرونا در اواخر سال، که بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی کشور را به 
دنبال داشت، وارد دوران رکود بیشتر شد. یکی از اولین دالیل این رکود، لزوم 
اسـترداد وجه های دریافتی از مشـتریان توسط استارت آپ  های فروش بلیت و 
شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری بود که برای نوروز ۱۳۹۹ از مشتریان 
خود پیش پرداخت دریافت کرده بودند. این رقم در اسـتارت آپ  های مختلف، 

چندصد میلیارد تومان تخمین زده شد.
در بخشـی از گزارش پژوهشـکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی »فاوا« 
درخصوص اینکه شیوع کرونا به کدام یک از اصناف حوزهICT  آسیب بیشتری 
وارد کرده، آمده اسـت: »... بیشـترین تأثیر ویروس کرونا بر اسـتارت آپ های 
ایرانی، در صنعت فروش آنالین خدمات گردشگری اتفاق افتاده است. صاحبان 
کسـب وکارهای این حـوزه گزارش کرده اند که اسـتارت آپ های فروش بلیت 
هواپیما، رزرو اقامتگاه های گردشـگری، رزرو هتل ها، سـامانه های حمل ونقل 

آنالین و... با کاهش چشمگیر در فروش و ارائه خدمات مواجه شده اند...«
در کنـار کسـب وکارهای آنالیـن خدمات مسـافرتی 
و گردشـگری، پلتفرم هـای اطالع رسـانی خدمـات 

تفریحی و فرهنگی نیز متحمل زیان شدند.
طبـق آخرین اخبار منتشـره، کمیتـه عالی نظارت بر 
اجرای پروتکل های بهداشتی مدیریت کرونا اعالم کرد 
که براسـاس مصوبه ستاد ملی کرونا؛  تبلیغات مربوط 
بـه سـفر و مشـوق های آن در تمام تعطیـالت به ویژه 
نـوروز ۱۴00 ممنوع اسـت. برگزاری تورهای اروپایی 
در نوروز ۱۴00 نیز برای آژانس ها مقدور نخواهد بود.

چون در دوران همه گیری کرونا 
شبکه  روی  بر  کاربران  فشار 
است  شده  بیشتر  اینترنت 
بسیاری از کشورها از جمله ایران 
به  شکل  بهترین  به  نتوانستند 

مسافرین خدمات دهند

رویداد
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در ابتدای گفت و گو لطفًا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید  �
دپارتمان فناوری اطالعات چه نقشی در توسعه کسب و کار بانک 

ایران زمین ایفا می کند؟
نادر زمانی هسـتم و مسـئولیت اداره شبکه و سخت افزار بانک ایران زمین 

را بـر عهـده دارم. همانطور که مطلع هسـتید، اکثـر بانک ها از جمله بانک 
ایران زمین از سـالهای قبل اقدام به ارائه خدمات بانکی بر بسـتر اینترنت، 

موبایل و سایر تکنولوژی های مبتنی بر فناوری کرده اند.
از طرفی با توجه به شعار اصلی بانک ایران زمین »بانک ایران زمین، بانک 

Cisco ACI 
راهکاریبرایرهبریدربانکداریدیجیتال

تکنولوژی دردنیای امروز خیلی از امور روزمره را نه تنها تحت تاثیر خود قرار داده اســت بلکه موجب تســهیل بســیاری از فرآیندهای زمان گیر در زندگی مردم 

شــده اســت، شاید خیلی دور نیست که مردم برای انجام کوچک ترین امور بانکی خود مجبور بودند ساعت ها در صف های طوالنی بانک ها به انتظار بنشینند، اما 

خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی، بانک ها هم به سمت دیجیتالی و الکترونیکی شدن حرکت کردند. 

حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷0 آغاز شد و پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا و...  وارد خدمات نوین بانکی شد. 

در ایــن نــوع بانکداری تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریزکردن پول، تایید امضا، مالحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام 

می شــود. به عبارت دیگر اســتفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و ســخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت 

الکترونیکی که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشــتری در شــعب بانک ها شود. رونق بانکداری الکترونیکی هرچند موجب تسهیل درامور بانکی و 

کاهش هزینه و زمان شــود اما باتوجه به ســرعت باالی توسعه تکنولوژی در دنیا، بانک ها نیز باید برای پاسخگویی بیشترو بهتر به نیازهای مشتریان خود همگام 

با سرعت تکنولوژی در این مسیر حرکت کنند.

با ورود مفاهیم جدیدی نظیر Big Data و سرویس های ابری، اهمیت مراکز داده به صورت روزافزون افزایش پیدا کرد. مراکز داده دیگر امکان ارائه سرویس مناسب 

به نیازهای روز را نداشــته و این موضوع لزوم ایجاد تکنولوژی جدید در زیرســاخت مراکز داده را به صورت روزافزون افزایش داد. شــرکت سیسکو )Cisco( که 

همیشه در ارائه تکنولوژی های جدید پیشقدم است، با ارائه تکنولوژی Application Centric Infrastructure که به اختصار ACI نامیده می شود، زیرساخت 

ارتباطی در مراکز داده را دگرگون کرد. تکنولوژی Cisco ACI با ارائه مفاهیم جدید، مشــکالت موجود در مراکز داده نســل قبل را رفع و باعث افزایش کارآیی و 

بهره وری در مراکز نسل جدید شده است. در این گفتگو با رئیس اداره شبکه و سخت افزار بانک ایران زمین قابلیت های این تکنولوژی در صنعت بانکداری مورد 

بررسی قرار گرفته که در ادامه آمده است:   

گفتوگو
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دیجیتـال« و اهـداف و برنامه های توسـعه ای که جهت دیجیتالی شـدن 
اکثر خدمات بانکی برای مشتریان در نظر گرفته شده است، بدیهی است 
که دسـتیابی به این اهداف بدون اسـتفاده از تکنولوژی های روز مبتنی بر 

فناوری اطالعات مقدور نخواهد بود.
بانکداری الکترونیک یکی از اهداف توسعه ای کشور محسوب  �

می شود، آیا مجموعه بانک ایران زمین برای رسیدن به این اهداف 
اقدامات عملیاتی انجام داده است؟

در حـال حاضـر بانکـداری الکترونیـک یکـی از سـرویس های پایـه اکثر 
بانک هـای کشـور اسـت و مسـلماً بانـک ایـران زمیـن هم از ایـن موضوع 
مسـتثنی نیسـت و این سرویس را به مشتریان خود عرضه کرده و درصدد 

است تا در آینده نزدیک آن را توسعه دهد.
بین تکنولوژی های موجود بانک ایران زمین از ACI استفاده  �

می کند، این تکنولوژی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
یکـی از اصلـی ترین دالیل انتخاب تکنولـوژی ACI در بانک ایران زمین، 
پاسـخگویی سـریع بـه نیازهـای متنـوع و متغیـر کسـب و کار بـه منابع 
 Software زیرسـاختی اسـت که با رویکرد اسـتفاده از تکنولوژی های
Defined Data Centerو Devops  جهت مدیریت سریع تر و بهتر 
تجهیزات زیرساختی و تامین زیرساختهای PAAS, IAAS مقدور است.

تحقـق اهـداف فـوق بـا اسـتفاده از ACI و امکانـات بالقـوه ای ماننـد 
  Containerization و قابلیت یکپارچگی با معماری Automation

که در این تکنولوژی نهفته است، ممکن خواهد شد.
آیا تکنولوژی ACI در سایر بانک های کشور نیز پیاده سازی  �

شده است؟

تـا جایـی کـه اطالع دارم، بانک ها در حال ارزیابی این تکنولوژی به منظور 
طرح هـای توسـعه ای بـرای آینده هسـتند و تاکنون ایـن تکنولوژی را به 
صورت جدی مورد استفاده قرار نداده اند، ولی با توجه به قابلیت های این 

تکنولوژی، قطعاً در آینده نزدیک از آن استفاده خواهند کرد.
در مورد ویژگی های پنل مدیریتی ACI چه می دانید؟ �

پنـل مدیریتـی ACI امـکان مدیریـت متمرکـز تمامی تجهیزات شـبکه 
مبتنی بر ACI را در یک کنسول واحد به مدیر شبکه ارائه می دهد که این 
موضوع باعث بهبود سـرعت، افزایش دقت و کاهش خطاهای انسـانی در 

توسعه، نگهداری و عیب یابی شبکه خواهد شد.
قابلیت Zero Trust در ACI دقیقًا چه کاربردی دارد؟ �

قابلیت Zero Trust مبتنی بر ارائه دسترسی به صورت حداقلی و تنها بر 
حسب ضرورت و نیاز مولفه های مختلف سرویس به منابع مختلف شبکه 
است و تا زمانی که دسترسی های مورد نیاز به دقت تعیین و اعمال نشود، 
هیچ گونه ترافیکی بین مولفه های زیرساختی سرویس رد و بدل نخواهد 

شد که این باعث امنیت باالی سرویس می شود.
آیا برای پیاده سازی این راهکار، به زیرساخت و تجهیزات  �

خاصی نیاز است؟
پیاده سازی قابلیت Zero Trust ، قطعاً نیازمند استفاده از تکنولوژی هایی 
اسـت کـه آن را پشـتیبانی کننـد و عـالوه بـر فایروال ها، یکـی از بهترین 
ابزارهای پیاده سـازی این قابلیت در حوزه شـبکه و ارتباطات، تکنولوژی 

ACI است.

�  ACI چه سرویس هایی از سیستم بانکداری قابل انتقال به
است؟

گفتوگو
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توجه  با  نزدیک  آینده  در  قطعاً 
از  بسیاری   ACI ویژگی های  به 
بانک ها از این تکنولوژی  استفاده 

خواهند کرد

سـرویس های بانکـداری بـه صـورت مسـتقیم 
وابستگی خاصی به این تکنولوژی ندارند، ولی اگر 
قرار باشـد سـریعا به نیازهای کسب و کار در حوزه 
زیرسـاخت های فناوری اطالعات پاسخ داده شده 
و هزینه و زمان مدیریت زیرسـاخت شبکه کاهش 
یابد، استفاده از ACI در کنار سایر تکنولوژی های 

مکمل بسیار کارساز و مفید خواهد بود.
راهکار ACI را مناسب چه کسب و کارهایی می دانید؟ �

مطمئنـاً هـر کسـب و کاری که خدمات خود را بر بسـتر فناوری اطالعات 
ارائه می دهد و دارای زیرساخت های Enterprise  در حوزه شبکه های 

ارتباطی و مرکز داده است، می تواند از این تکنولوژی استفاده کند.
کرونا چقدر کسب و کار شما را به سمت فضای آنالین هدایت  �

کرده است و آیا زیرساخت های شما آماده پذیرش این حجم از فشار 
کاربر را داشته است؟

همانگونه که همگان شاهد بودیم کرونا مشاغل مختلفی را تحت تاثیر خود 
قرار داد و بانک ها از این امر مستثنی نبودند و اکثر خدمات شان را به صورت 
آنالین به مشتریان ارائه دادند و حتی از این منظر از سایر سازمان ها و کسب 
و کارها بسیار جلوتر بودند. خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
بانـک ایـران زمیـن در این زمینه کامال موفق عمل کرد و زیرسـاخت های 

موجود به صورت کامل پاسخگوی نیازهای مشتریان است.
تکنولوژی های حوزه مجازی سازی چقدر توانسته از لحاظ مالی  �

و تجهیزات فیزیکی مثمرثمر باشد؟
اسـتفاده از تکنولوژی هـای مجـازی سـازی، یکـی از مولفه هـای اصلـی 
پیاده سـازی Software Defined Data Center اسـت که عالوه 
بـر سـرعت و دقـت در ارائه سـرویس های پردازشـی، صرفه جویی بسـیار 

زیـادی در زمینـه هزینه هـای خریـد و نگهـداری 
سـرور، تخصیص فضای رک به سـرورها و ...  برای 
سـازمان ها بـه همـراه دارد. در واقـع تصـور اینکه 
مراکـز داده امـروزی از تکنولوژی مجازی سـازی 

استفاده نکنند، محال است.
آیا از خدمات پس از فروش شرکت آلیاسیس  �

ارتباط رضایت دارید؟
با توجه به شرایط خاص کشور که تامین تکنولوژی های روز و انتقال دانش 
در حوزه فناوری اطالعات با انواع محدودیتها و مشـکالت پیچیده همراه 
است، عملکرد شرکت آلیاسیس ارتباط در این زمینه مطلوب بوده است.

شرکت  � با  همکاری  جهت  شما  مجموعه  دلیل  ترین  مهم 
آلیاسیس ارتباطات در هرسه حوزه شبکه و امنیت، ذخیره سازی و 

مجازی سازی چه بوده است؟
مهمترین دلیل برای تامین تمامی تجهیزات زیرساختی پروژه مرکز داده 
ایران زمین از یک شـرکت و طبعا شـرکت آلیاسـیس را می توان به کاهش 
هزینه های عملیاتی جهت تامین تجهیزات، و یکپارچگی و مدیریت بهتر 
پـروژه در حـوزه نصـب و راه انـدازی اشـاره کرد که در ایـن زمینه ها موفق 

عمل کردند.
و سخن پایانی... �

از تمامی مدیران، کارشناسـان و کارکنان شـرکت آلیاسـیس ارتباط، که 
در این شـرایط سـخت اقتصادی، انواع محدودیت های تجاری و مشکالت 
ناشـی از کرونا، با تالش های شـبانه روزی و مستمر و پیگیرانه خود، پروژه 
بانـک ایـران زمیـن را با کیفیت مناسـب به اتمام رسـاندند، کمال تشـکر 
و قدردانـی را دارم و امیـدوارم شـرایط اقتصـادی بـرای فعالیـت این گونه 

شرکت ها بهتر شود.

گفتوگو
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به عنوان اولین سوال خودتان را معرفی کنید و بفرمایید در شرکت  �
»آلیاسیس ارتباط« در چه حوزه ای فعالیت می کنید؟

علی حاجتی هستم و حدود ۱۴ سال است که در حوزه IT فعالیت می کنم و از 
سال ۱۳۹۴ به صورت تخصصی در زمینه ذخیره سازی اطالعات و راهکارهای 
بـک آپ در سـازمان های مختلـف فعالیـت دارم. از سـال ۱۳۹۹بـه مجموعه 
شـرکت »آلیاسـیس ارتباط« محلق شـدم و در این شـرکت روی جدیدترین 
فن آوری هایی که در زمینه ذخیره سـازی اطالعات و بک آپ وجود دارد، کار 

می کنیم. در واقع تالش داریم آخرین و جدیدترین تکنولوژی ها و روش های 
ذخیره سازی اطالعات و بک آپ را به سازمان ها و ادارات کشور معرفی کنیم تا 

از لحاظ فنی و تکنیکال، از به روزترین راهکارها بهره مند باشند.
Commvault و راهکار بک آپ آن  � نرم افزار  لطفاً درخصوص 

توضیح دهید.
یکـی از بخش هایـی کـه در شـرکت »آلیاسـیس ارتباط« به شـدت پیگیری 
می شود، راهکارهای بک آپ است. سال هاست که همه چیز در دنیا دیجیتال 

Commvault،پشتیبانگیریِقویبرای
حفاظتازحیاتیترینداراییهاییکسازمان

 از زمان های دور اطالعات و داده های هر ســازمان و مجموعه ای جزو ارزشــمندترین دارایی آن نهاد محســوب می شد و دفترهای عریض و طویلی برای بایگانی 
اطالعات وجود داشــت که با ظهور فناوری اطالعات و ورود آن به ســازمان ها و کســب وکارها، داده ها و اطالعات نیز از حالت آنالوگ به دیجیتال تبدیل شــد و با 

پیشرفت تکنولوژی، روزبه روز شیوه های نوینی برای آرشیو اطالعات پدید آمد.
امروزه مدیریت کارآمد داده و اطالعات یکی از نگرانی های مهم بسیاری از شرکت هاست و برای مدیریت این داده ها و حفظ امنیت آن، کار دشواری برعهده دارند، 

چرا که در صورت بروز مشکالت، هزینه های جبران ناپذیری برای سازمان پدید می آید.
ســازمان ها تنها با اســتفاده از زیرساخت های امن می توانند از محرمانگی، درست بودن و فعال بودن داده ها و اطالعات مطمئن شوند.زیرساخت های امن نیز تنها 
با پیاده ســازی راهکار امنیت شــبکه در داخل ســازمان امکان پذیر اســت، چرا که در دنیای دیجیتال، خطر در کمین داده ها و اطالعات است و کاربران داخلی، 
نفوذکنندگان خارجی، باج افزارها، بدافزارها، ویروس ها و تعداد بی شــماری از تهدیدهای دیگر در مقابل داده ها و اطالعات هســتند، بنابراین بهترین راه ارتقای 

سطح امنیت شبکه سازمان است.
اگر در گذشته بایگانی اطالعات با شیوه آنالوگ، تهدیدهای مختلفی چون سرقت، آتش سوزی و دیگر حوادث را به همراه داشت، امروزه هم ممکن است در دنیای 
IT و فناوری اطالعات، اطالعات اصلی به دالیل متعددی آسیب دیده و یا مفقود شود.بر این اساس تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات، امری ضروری و الزم است و 

ابزارها و نرم افزار های زیادی برای تهیه بک آپ از اطالعات، وجود دارد.
Commvault یک نرم افزار بک آپ در سطح سازمانی است که با توجه به امکاناتی که دارد، از بهترین نرم افزارهای بک آپ است که سال هاست در مجالت معتبر 

فناوری دنیا در جایگاه برتر قرار دارد. این نرم افزار شامل قسمت هایی برای تهیه نسخه پشتیبان، بازیابی اطالعات، بایگانی، تکثیر و جست وجوی داده هاست.
 Commvault در سال 1988 به عنوان یک گروه توسعه در آزمایشگاه های Bell تشکیل شد و پس از ادغام این شرکت با کمپانی AT&T ، در سال 1996 بصورت 
مســتقل به فعالیت خود ادامه داد. با اســتفاده از این نرم افزار می توان به حفظ داده های ســازمان به همراه پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات، پردازشCloud  و 

مدیریت زیرساخت ها کمک کرد.
برای آشــنایی بیشــتر با نرم افزار Commvault گفت وگویی با »علی حاجتی« که از سال 1394 به صورت تخصصی در زمینه ذخیره سازی اطالعات و راهکارهای 

بک آپ فعالیت کرده است، انجام داده ایم.

نگاهتخصصی
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شـده و ایـن رونـد هـم در ایران وجـود دارد و به دالیل مختلفی چون مسـائل 
زیسـت محیطی، کاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و... به سـمت دیجیتالی 
شـدن پیش می رویم. این موضوع از دو رویکرد برخوردار اسـت؛ در وهله اول 
باید این اطالعات در دسترس بوده و قابل سرویس دهی باشد. در واقع کار ما از 
جایی شروع می شود که این اطالعات از دسترس خارج می شود و ممکن است 
دچار آسیب شوند. زمانی که در یک سازمان تمام اطالعات دیجیتال می شود، 
در واقع دارایی یک سـازمان دیجیتال شـده و عالوه بر اینکه دسترسـی به این 
دارایی خیلی مهم است، این مسئله که این اطالعات دچار آسیب هایی چون 
سوانح طبیعی و یا حوادث دیگری از جمله ویروس ها، باج افزارها و... شوند نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار اسـت، چرا که ممکن اسـت اطالعات زنده ای که در 
حال سـرویس دهی هستند، با آسـیب مواجه شوند. اینجاست که این مسئله 

اهمیت می یابد که بک آپ و پشتیبانی برای آن در نظر گرفته شده است.
اگـر بـه مجله هـای تکنولـوژی چـون Forester و Gartner نگاه کنید که 
محصـوالت پشـتیبان گیری را با هم مقایسـه می کنند، می بینیـد که راهکار 
Commvault راهکاری است که در جایگاه لیدر قرار دارد. به د لیل اهمیت 

این نرم افزار، تمرکز ما بر روی این محصول است.
از میان نرم افزارهای لیدر، چرا راهکار Commvault را برتر از  �

سایرین تشخیص داده اید؟
اول اینکـه راهـکار Commvault حـدود 8 یـا ۹ سـال اسـت کـه در مجله 
Gartner در جایـگاه لیـدر قـرار دارد. ایـن مجلـه، قیاس بر اسـاس معرفی 
تکنولوژی جدید و میزان عملیاتی شـدن آن در محصوالت شـرکت هاسـت، 
در نتیجه اگر محصولی نسـبت به سـال گذشـته هیج تغییری نداشـته باشد، 
قطعاً از جایگاه لیدر خارج می شـود، حتی اگر هنوز آن محصول خوب باشـد 
اما مزیت جدیدی معرفی نکرده باشد، بازهم جایگاه لیدر را از دست می دهد. 
بنابراین وقتی محصولی در یک زمان طوالنی از جایگاه لیدر برخوردار اسـت، 
نشـان دهنده ایـن اسـت که بـا تکنولوژی های روز حرکت می کنـد و خود را با 

متدهای جدید کسـب وکار منطبق کرده اسـت و رویکردی که این شـرکت 
دارد، باعث شده این اعتماد را داشته باشیم که در صورتی که تکنولوژی تغییر 
بزرگـی کنـد و جهان به سـمت جدیدی در نگهداری اطالعـات حرکت کند، 
مطمئناً شرکت Commvault  هم با این رویکردی که در ۹-8 سال گذشته 
داشته، سریعاً خود را با شرایط روز منطبق می کند.  این موضوع، ما را از تغییر 
راهکار بک آپ بی نیاز می کند و از آنجا که ثبات یکی از فاکتورهایی اسـت که 
بـه آن عالقه مندیـم، این راهکار را انتخاب کرده ایم، چرا که اطمینان داریم در 
حال حاضر بهترین راهکار است. و همچنین این شرکت محصوالتی دارد که 
چرخه کامل اطالعات را پوشش می دهد؛ از لحظه ای که تولید اطالعات برای 
قابلیت پشتیبان گیری قرار داده شد تا بعد از اینکه اطالعات بک آپ گرفته شد.

همچنین این نرم افزار از یک پکیج نرم افزاری برخوردار است که اجازه می دهد 
بک آپ آرشـیو شـده را آنالیز کرده و به بهترین شـکل ممکن و در بهینه ترین 

زمان از لحاظ سرعت اطالعات، آن را نگهداری کنند.
پکیجی که اشاره شد، شامل چه نرم افزارهایی است و هرکدام چه  �

کاری انجام می دهند؟
راهـکار Data Production ایـن نرم افـزار، از دو بخـش کلـی تشـکیل 
 Disaster و Backup Recovery شـده اسـت؛ مجموعـه اول نرم افـزار

Recovery است و مجموعه دوم، پکیج Activate است.
وظیفـه دو نرم افـزار مجموعـه اول )نرم افـزار Backup & Recovery و

Disaster Recovery (، تهیه نسخه پشتیبان در متدهای مختلف است. 
در واقع نرم افزار اول نسخه پشتیبان تهیه می کند و در مقصدهای بک آپی که 
مشـخص شـده، اگر دیسـک و یا Cloud وجود داشته باشد، بک آپ را منتقل 
می کند. نرم افزار دوم زمانی که شما دو سایت فعال دارید، سرورها را مدیریت 
می کند و با Replication یک کپی از سایت اول در سایت دوم ایجاد می کند 
و آپدیت نگه می دارد تا در صورت وقوع بحران و حوادث پیش بینی نشده و یا 
تغییرات برنامه ریزی شده سرویس سازمان در دسترس باشد، به عنوان مثال 
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اگر در سایت اول نیاز به maintenance  و یا آپگریت سخت افزار و نرم افزار 
 Commvault وجود داشته باشد، سرویس را با برنامه ریزی از طریق نرم افزار
به سایت دوم منتقل کرده و بعد از به روزرسانی، سرویس دهی را از سایت دوم 

به سایت اول برگرداند.
مجموعـه دوم، پکیـج Activate اسـت کـه در واقـع راهـکاری بـرای آنالیز 
اطالعاتی که بک آپ گرفته شده و اطالعاتی که به صورت زنده در سازمان قرار 
دارد، اسـت و بر اسـاس آن می توان متوجه شـد که چه داده هایی وجود دارد تا 

برای آن تصمیم گیری شده و آن را مدیریت کرد.
�  Enterprise سازگاری این راهکار با سیستم عامل ها و نرم افزارهای

به چه صورت است؟
نرم افـزار Commvault بـه عنـوان بهتریـن نرم افزار در واقـع بزرگ ترین و 
قدیمی تریـن نرم افـزار برای بک آپ گیری اسـت. طبیعتاً از گذشـته خود را با 
نرم افزارهایـی کـه در بازه خـود مطرح بودند و تحولی در دنیـا ایجاد کرده اند، 
سـازگار کـرده و در حـال حاضر بیـن نرم افزارهـای بک آپ تقریباً بیشـترین 
فایـل  و  دیتابیس هـا   ،Enterprise Application بـا  را  سـازگاری 
سیسـتم ها دارد. در واقـع احتماالً راهکار مشـهوری وجود نـدارد که نتوانید با 

Commvault  بک آپ بگیرید. 

چه تکنولوژی های منحصربه فردی وجود دارد که این راهکار را  �
متمایز کرده است؟

نرم افـزار Commvault به لحاظ تکنولوژی، نرم افزاری بسـیار غنی اسـت. 
در هر بخشـی از نرم افزار وارد شـوید و راجع به آن مطالعه کنید، یک سـری از 
تکنولوژی های خاص Commvault در آن استفاده شده است و هر بخشی 
 Disaster ،تقریبـاً یک مشـخصه منحصربه فـرد دارد؛ چه در بحث بـک آپ
Recovery  و راهـکار activate ایـن تکنولوژی ها قابل مشـاهده اسـت. با 
ایـن حـال در این مبحث به صـورت موردی درخصوص دو تکنولوژی صحبت 
می کنم که یکی از تکنولوژی IntelliSnap است که در واقع بک آپ در سطح 

Storage  و برای داده های بسـیار حجیم انجام می دهد. به عنوان مثال اگر 
Database با حجم ۱00 ترابایت وجود داشته باشد، بسیار سریع و با متد و 
تکنولوژی متفاوت از نرم افزارهای دیگر بک آپ گرفته می شود. متد خاصی که 
در نرم افزار Commvault وجود دارد، باعث می شود این اتفاق بسیار سریع 
صورت گیرد و نرخ بک آپ بسیار باال باشد. وجه تمایز اینجاست که تکنولوژی 
IntelliSnap باعث می شـود نرخ restore هم بسـیار باال و نزدیک به نرخ 
بک آپ شود. در واقع برگ برنده Commvault در مقایسه با راهکاری مانند 

Veeam Backup  در اینجاست که زمان برگردان بک آپ کوتاه باشد.
تکنولوژی دیگر، deduplication داخلی نرم افزار است که دیتای بک آپ 
را بسـیار فشـرده می کند، که در صورت همراهی با تکنولوژی های دیگر این 
نرم افـزار مثـل Hedvig )که یک Object Storage اسـت(، این مجموعه 
چنـان نـرخ باالیـی در deduplication داده ایجاد می کند که سـازمان از 

خرید ابزار خارجی مانند Deduplicated Storage ها بی نیاز می شود.
لطفاً درخصوص پکیج نرم افزاری مدیریت داده Activate بیشتر  �

توضیح دهید.
 پکیـج نرم افـزاری  Activate در واقـع شـامل سـه نرم افـزار اسـت کـه هـم 
می تواند جداگانه اسـتفاده شـود و هم در قالب یک مجموعه. این پکیج از سـه 
نرم افـزار File Storage Optimization ، Data Governance و 
eDiscovery & Compliance تشـکیل می شـود که هرکدام از این سه 
نرم افزار وظیفه آنالیز بخش های مختلفی از اطالعات را برعهده دارند. به عنوان 
مثـال منطـق نرم افزار File Storage Optimization این اسـت که یک 
اسـتوریج وجود دارد که روی آن یک سـرور قرار داده شـده و این سرور بر روی  
هاردهای SSD قرار دارد. روی این سـرور، یک دیتابیس و یک سیسـتم عامل 
قـرار دارد. نرخ دسترسـی کاربرها به فایـل دیتابیس خیلی باالتر از فایل هایی 
است که در درایو C قرار دارد. در واقع استوریج SSD گران قیمت تهیه شده و 
یک سری فایل هایی در آن قرار گرفته که از آن ها استفاده نمی شود، بنابراین 
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از این فضا و دیسک ارزشمند، استفاده بهینه ای انجام نشده است. این نرم افزار 
با آنالیز سیسـتم عامل، اطالع می دهد که چه مقدار فایل و از چه نوعی وجود 
دارد و دسترسی به این فایل ها در چه بازه هایی صورت گرفته است. همچنین 
این اجازه را می دهد که برای آن ها تصمیم گیری شـود. در واقع می توان پس 
از مشـاهده نتایـج آنالیـز برای آن ها تصمیمات الزم اخذ کـرد ، به عنوان مثال 
می توان فایل های سیستم عامل را که بعد از بوت سیستم دیگر نیازی به آنها 
 SSD پایین تر منتقل کرد تا فضای ارزشـمند Tier نیسـت، به ذخیره سـاز با

Tier با فایل های غیر ضروری اشغال نشود.
نرم افزارهـای دیگر مسـئولیت آنالیز فایل های مشـخص را برعهـده دارند. به 
عنوان مثال نرم افزارData Governance بر اساس Pattern و الگوهایی 
که مدیر سـازمان تعیین می کند، بر اسـاس نوع، زمان دسترسـی و محتوای 
فایل ها، اطالعات زنده و آرشـیو شـده را بررسـی می کند و با ارائه گزارش این 
فرصت را به مدیران می دهند که برای آنها تصمیم گیری کند. به عنوان مثال 
می توان اطالعات مهم را در فایل های سازمان جست و جو کرد، الگویی مانند 
کـد ملـی را در نـرم افزار تعیین کرد، عددی ۱0 رقمـی با امکان وجود 0 در هر 
ده رقم، و از نرم افزار خواسـت تا در فایل های ورد و اکسـل بک آپ گرفته شـده 
به دنبال این الگو باشـد، در نتیجه تمام مسـتندات ورد و اکسـل که شـامل کد 
ملی هستند، در نرم افزار در اختیار مدیر قرار خواهند گرفت تا در صورت لزوم 

قرنطینه شوند ویا دسترسی و Permission آنها تغییر کند.
Commvault Data Protectionمناسب چه کسب وکارهایی  �

است؟
هرچـه کسـب وکار بزرگ تر باشـد، قابلیت هـای نهفته ای که در ایـن نرم افزار 
وجود دارد، بیشـتر نمودار می شـود و مفید بودن قسـمت های مختلف آن به 
چشم می آید. در کسب وکارهای کوچک، این تفاوت ها زیاد چشمگیر نیست 

و پیاده سازی این نرم افزار با پیچیدگی که دارد، منطقی به نظر نمی رسد.
با توجه به حرکت به سمت رایانش ابری، سازگاری این راهکار با  �

Cloud چگونه است؟

همانطـور کـه پیش تر راجع به مجله Forester و چارت Gartner صحبت 
کردیم، راهکار Commvault یکی از راهکارهایی است که خیلی سریع خود 
را با جهش های تکنولوژی در دنیا وفق داده و به روز کرده است. Cloud نیز به 
عنوان یکی از تکنولوژی هایی که دنیا طی 8-7 سال بسیار به سمت استفاده 
از آن حرکـت کـرده، طبیعتـاً مورد توجـه Commvault بوده و سـازگاری 
خیلی زیادی با تکنولوژی های ابری در این راهکار وجود دارد. مثاًل می توانید 
یک cloud storage را به عنوان مقصد بک آپ معرفی کنید و از ساختاری 
که دارید روی VMware یا سـرویس های فیزیکی یا هر چیز دیگر بک آپ 
گرفتـه و آن بـک آپ را به cloud storage منتقل کنید. مثل سـرویس ها و 
کلودهایی که با Amazon S3 یا Snowball Amazon سازگار هستند؛ 
اینها کلودهایی هستند که از آنها می توان به عنوان مقصد بک آپ استفاده کرد.

 Amazon S3 از آن طـرف اگـر پلتفرم هایی که کاربر اسـتفاده می کند مثل
یـا )Amazon Elastic File )EFS یـا Microsoft azure  را بـه عنـوان 
Storage سـازمان خود اسـتفاده کند و یک cloud storage دارد، دوباره 
می توانـد از ایـن cloud storage بک آپ گرفته و آن را روی مقصد دیگری 

restore کند.
 Infrastructure as a Service )IaaS( قسمت جالب  تر این است که اگر از
اسـتفاده می کنـد، )البتـه نمی دانـم چـه زمانـی در کشـور مقـدور می شـود 
 Microsoft azure یـا Google compute engine کـه مثـاًل
 Infrastructure داشـته باشیم( می توان روی سرویس های machine
کلـود خـود agent نصـب کنـد و از سـرورهایی که روی کلـود دارد، بک آپ 
بگیـرد یـا سـرورهایی که به صـورت VMware دارد، بـک آپ بگیرد و روی 
Infrastructure  کلـود خـود restore کنـد و یک کلود به عنوان راهکار

Disaster Recovery  داشته باشد، یا از کلود بک آپ بگیرد و روی ساختار 
VMware بازیابـی کند. انعطاف پذیری بسـیار باالیـی بین تکنولوژی های 
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 Disaster Recovery وجود دارد. در قسمت Commvault مختلف در
می تـوان از هـر پلتفـرم و هر سیسـتم عامل و هـر تکنولوژی بـک آپ گرفت و 
روی هـر تکنولـوژی دیگـری restore کرد. در واقـع Commvault هم با 
مجازی سـازی و هـم با اکثر تکنولوژی های ابری کـه در حال حاضر در دنیا در 

حال استفاده است، سازگاری دارد.
قابلیت توسعه این نرم افزار همزمان با رشد سازمان ها به چه صورت  �

انجام می شود؟
یکی از قسـمت های جالب Commvault ماژوالر بودن این نرم افزار اسـت. 
نرم افزار تقریباً از حدود ۵0 جزء تشـکیل شـده اسـت.  طراحی سازمان باعث 
می شـود که شـما تصمیم بگیرید که به چه تعداد از آن اجزاء نیاز دارید. مثاًل 
اگر سـاختار کوچکی دارید، ممکن اسـت به 20 تا از این ماژول ها نیاز داشـته 
باشـید و می توانید 20 ماژول را روی یک سـرور نصب کنید. اما قسـمت جالب 
اینجاست که با توسعه شبکه، شما می توانید این ماژول ها را به سرور های دیگر 
انتقـال دهیـد، مثـاًل در صورتی که I/O سـرور بک آپ دیگر پاسـخگوی نیاز و 
حجم داده سـازمان نباشـد، می توان با نصب ماژول Media Agent بر روی 
یک سـرور دیگر و ملحق کردن آن به سـاختار قبلی، بار سـازمان را بر روی دو 

سرور توزیع کرد. 
همچنین Redundancy مسـاله ای اسـت که در طراحی نرم افزار بسـیار 
Active\ لحاظ شـده اسـت، نـرم افزار را میتوان در متد هـای مختلفی مانند

Active و یـا Active\Standby پیـاده سـازی کـرد کـه در صـورت بروز 
بحران کمترین احتمال از دسـترس خارج شـدن نرم افزار وجود داشته باشد. 
دیگـر قابلیـت خاص نرم افزار Remote Agent ها هسـتند که می توان در 
شرکت هایی که دارای شعب گسترده هستند با یک پنل مدیریت، بک آپی از 

اطالعات تمام شعب را جمع آوری کرد.

بنابراین Commvault راهکار خیلی منعطفی است که با وضعیت االن شما 
به راحتی هماهنگ می شود و هم با توسعه و رشد سازمان شما به راحتی قابل 
توسعه است و مجبور نیستید هزینه زیادی را پیشاپیش پرداخت کنید. خیلی 
راحت همزمان با توسـعه سـازمان می توان این نرم افزار را توسـعه داد که این 
 Backup اسـت. تمـام این نرم افزارها پکیج Commvault یکـی از مزایای
  Activate و پکیـج نرم افزارهـای Recovery ، Disaster Recovery
فقـط یـک رابـط )interface( تحـت وب دارنـد و با توجه به الیسنسـی که 
فعال می کنید، بخش های مختلف interface فعال می شود و قابل استفاده 
اسـت. یکـی از مزایای خیلی بـزرگ Commvault  این اسـت که مدیریت 
متمرکز دارد و همه چیز را در یک پنجره می بیند و همه چیز را می توان یکجا 

مدیریت کرد.
آیا در حال حاضر این راهکار در ایران پیاده سازی شده است؟ �

نرم افزار Commvault نرم افزار شناخته شـده ای در کشـور ما نیست. یکی 
از دالیـل آن ایـن اسـت که این نرم افزار کرک شـده نیسـت. شـناختی که در 
کشـور در زمینـه نرم افزارهـای بـک آپ وجود دارد، به این دلیل اسـت که این 
نرم افزار در دسـترس بوده و کاربرها توانسـته اند نسـخه قفل شکسته را تست 
کنند و قابلیت ها را ببینند که البته این موضوع راهکار ایمنی نیسـت. یکی از 
مسائلی که راهکار  Commvaultرا ناشناخته گذاشته، این است که نسخه 
این نرم افزار وجود ندارد که کاربران ببینند و تست کنند. از سوی دیگر چون 
کاربران مجبور به خرید الیسـنس هسـتند و این مسئله ای است که خیلی در 
ایران به آن عالقه مند نیستند، باعث شده که به صورت کلی در کشور شناختی 
درخصـوص ایـن نرم افزار وجود نداشـته باشـد. بـا این حال تـالش داریم این 
نرم افزار را با قابلیت های کامل معرفی و پیاده سازی کنیم و کیفیت نگهداری 

اطالعات را از طریق این تکنولوژی در کشور ارتقا دهیم. 
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اگر کاربری در فکر این باشد که ارتباطات صوتی شغلی خود را از طریق اتصال 
داده یا IP انجام دهد، باید این موضوع را بداند که شرکت ها اکنون به دنبال یک 
مجموعه کامل و یکپارچه از ابزارهای ارتباطی Cloud هسـتند. به راسـتی 

تفاوت بین فناوری VoIP و UCaaS در چیست؟

g ؟UCaaS بهتر است یا VoIP فناوری
VoIP مخفف Voice Over Internet Protocol است که ممکن است 
بـا نام هـای IP Telephony, IP Phone و یـا Internet Phones نیـز 
 Unified Communication as a مخفـف UCaaS .شـناخته شـود
 Unified یا Cloud اسـت کـه تحت عنوان ارتباطات یکپارچـه Service
Cloud Communications هم شناخته می شود. این مقاله رویکردی 
اسـت بـه یکپارچگـی ابزار ارتباطات کسـب و کار با یک پلتفرم سـاده واحد، 
گـرد هم آوردن خدماتی ماننـد VoIP، ویدئوکنفرانس، ابزارهای همکاری، 

اشتراک گذاری فایل، پیام های فوری و ….
وقتـی Voice-over-IP یـا بـه اختصـار فنـاوری VoIP در دهـه هفتـاد 
میـالدی توسـعه پیـدا کـرد، در اواخر دهه نود و اوایل سـال 2000 از آن برای 
دسـتیابی بـه کشـش )Traction( بـه عنـوان ابـزاری برای تمـاس تلفنی 
تجـاری اسـتفاده می شـد. به همین منوال، در حالی کـه، جنبه های مختلف 
بـه  یـا   Unified-Communication-As-A-Service فنـاوری 
اختصار UCaaS برای دهه ها مورد اسـتفاده بود، گرایش به سـمت استفاده 
از برنامه هـای Cloud بـرای کسـب و کار، تا حدی توسـط غول های فناوری 

مانند شرکت آمازون و گوگل در حدود یک دهه پیش محبوبیت پیدا کرد.
 ،UCaaS بهتر اسـت یا VoIP پاسـخ روشـنی به این پرسـش که آیا فناوری
وجود ندارد. بسیاری از سازمان ها موارد استفاده مشخصی برای یکپارچگی 
ارتباطات کسـب و کار خود در Cloud دارند و با انتخاب UCaaS از مزایای 
 VoIP بیشـتری بهره می برند ولی برخی از سـازمان ها نیازهایی دارند که با
برآورده می شود. در ادامه مطالبی درباره تفاوت بین این دو و اینکه کدام یک 

برای کاربر مناسب تر است، آمده است.

g چیست؟ VoIP فناوری
VoIP جایگزینی برای خدمات تلفن قدیمی است که توسط یک ارائه دهنده 
ارتباطات تلفنی قدیمی از طریق کابل کشـی عرضه می شـود. در سال 20۱۱ 
و در دهه گذشـته یعنی سـال های بین 2000 تا 20۱0 این فناوری در بین 
موتورهای جسـتجو، خرید آنالین و قرارهای اینترنتی به عنوان سـریع ترین 

فناوری در حال رشد اعالم شد.
فناوری VoIP به عنوان یک مسـیر مشـترک و مناسـب برای صرفه جویی در 

هزینه ارتباطات صوتی تجاری سـازمان ها، فناوری جدیدی نیسـت و روشی 
پر خطر برای مدیریت تماس های تجاری کاربر محسـوب نمی شود. اکثریت 
قریـب بـه اتفاق مشـاغل که از تلفن های سـنتی بـه VoIP روی آورده اند، در 
هزینه هـای کالن صرفه جویـی می کنند و مرکز تمـاس را راحت تر مدیریت 

می کنند و از ویژگی های بیشتری بهره می برند.

g Business-Class VoIP طرز کار
VoIP بـه جـای اسـتفاده از کابل های تلفنی که توسـط شـرکت تلفن نصب 
شـده اسـت، از طریق آداپتور مخصوصی که به ارائه دهنده خدمات اینترنت 
کاربر متصل می شـود، در سـایت اجرا می شود. تماس های VoIP با استفاده 
از Softphoneها یا تلفن های سازگار با اینترنت قابل انجام است و به طور 
کلی شامل ویژگی های پیشرفته و قابلیت جابجایی داخلی است. این خدمات 
می توانند به صورت In-House یا On-Premises مدیریت شـوند یا به 
 Hosted از طریق توافق بـا یک Cloud عنـوان خدمـات تلفنی مبتنی بـر

VoIP Vendor ارائه شوند. 
بیشـتر شـرکت های ارائه دهنده فناوری VoIP به طور خودکار ویژگی هایی 
برای تماس ارائه می دهند که شـامل انتظار مکالمه، شـماره تماس گیرنده، 

ارسال تماس، تماس سه جانبه، پست صوتی و مسدود شدن تماس است. 
g VoIP موارد استفاده و مزایای فناوری 

فنـاوری VoIP در واقـع جایگزینـی بـرای UCaaS نیسـت، زیـرا خدمـات 
UCaaS شامل تماس VoIP هم هست. VoIP انتخاب مناسبی برای برخی 
از سـازمان ها به ویژه شـرکت هایی اسـت کـه مزایـای VoIP را با گزینه های 
 Publiciy-Switched خدمـات تلفـن قدیمی ماننـد شـبکه های تلفـن
مقایسـه می کنند. برای سـازمان هایی که به تماس تلفنی سـاده تر و ارزان تر 

نیاز دارند، فناوری VoIP گزینه ارزشمندی بوده و مزایای زیر را داراست:

تسهیلدرمدیریتارتباطاتسازمانها
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۱-صرفه جویی چشم گیر در هزینه ها، بخصوص در تماس های بین سازمانی، 
تماس با مسافت های طوالنی و تماس بین المللی

2- مدیریت ساده تر خطوط تلفن شامل توانایی سریع اضافه یا حذف کردن 
خطوط تلفن

۳- صرفه جویی موثر، مدیریت آسان تر مرکز تماس
۴- دسترسـی به ویژگی های اضافی مانند توزیع تماس خودکار، تشـخیص 

صدای دوطرفه و مدیریت خطوط تلفن از راه دور
۵- قابلیت حرکت، از جمله برنامه های مناسب تلفن همراه که امکان دسترسی 

تلفن همراه به تماس های تجاری و پیام های صوتی را فراهم می کند.
۶- امکان جابجایی از VoIP به UCaaS با یک Vendor که هر دو گزینه 

را ارائه می دهد.
 ،Vendor 7- امکان تجمیع داده ها و دریافت خدمات تلفنی از طریق یک

صرفه جویی در هزینه ها و امکان عیب یابی ساده تر

ggچیست؟ UCaaS
ابزار دقیقی که شـامل UCaaS باشـد ممکن اسـت بین سـازمان ها متفاوت 

باشد. با این حال، UCaaS با دو المان تعریف می شود:
As-A-Ser- برنامه های ارتباطات یکپارچه :As-A-Service   -۱
vice توسط یک Vendor ابزار ارتباطات Cloud، میزبانی و ارائه می شوند.

2- تجربه کاربری: یکپارچه سـازی ابزارهای ارتباطی منجر به سـاده شدن 
کار بـرای کاربـر می شـود که یک رابط کاربری واحـد و یک تجربه مداوم بین 

دستگاه ها از جمله ارسال و دریافت پیام به چندین شکل )صوتی، متن، پیام 
فوری، ایمیل( را از طریق یک برنامه کاربری واحد در چندین رایانه، تبلت یا 

تلفن همراه فراهم می کند.
 Vendor Unified از طریـق یـک توافقنامـه خدمـات بـا UCaaS
 Unified کـه زیرسـاخت های الزم و پلتفـرم Communications
Communication را پیاده سـازی خواهدکـرد، ارائـه می شـود. اگرچـه 
برخـی از سـازمان ها بـا انتخـاب پیاده سـازی On-Premises ابزارهـای 
Unified Communication از منابـع Private Cloud اسـتفاده 
می کنند. با این حال، پذیرش UCaaS رو به افزایش است: مثال پروژه های 
Forbes، در آینده 80 درصد از بودجه فن آوری اطالعات را در مدت ۱۵ماه 

به برنامه ها و راهکارهای Cloud اختصاص خواهند داد.

g UCaaS مزایا و موارد استفاده از
UCaaS لزومـاً بـه معنـای دقیـق جایگزینی برای VoIP نیسـت، اما تردید 
سـازمان  ها عجیب نیسـت کـه آیا فقط فنـاوری VoIP را پیاده سـازی کرده 
 IP شـامل UCaaS ،را بـه طـور کامل اجـرا کنند. در همه موارد UCaaS یـا
Telephony خواهـد بـود. UCaaS می توانـد جایگزینی بـرای ابزارهای 
ارتباطـی یکپارچـه ON-Premises و پیاده سـازی VoIP-Only یـا 
مجموعه غیر یکپارچه ای از ابزارهای ارتباطی تجاری باشد که شامل ترکیبی 
از برنامه های Cloud و نرم افزارهای قدیمی و Vendorهای متعدد است.
VoIP-On- و پیاده سازی UCaaSبا این حال، سازمان هایی که بین انتخاب 
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ly Hosted مردد هسـتند، ممکن اسـت UCaaS را 
ترجیـح دهند البته اگر نیازهایشـان شـامل موارد زیر 

باشد:
 Total Cost Of ۱- کاهـش هزینـه کل مالکیـت
Ownership یـا بـه اختصار TCO در بین ارتباطات 

Cloud و ابزارهای ارتباطی
2- ادغـام ویژگی های ویدئویـی مانند امکان برگزاری 
Screen Sharing ویدئوکنفرانس ، وب کنفرانس و

۳- ارتباط و مدیریت ساده تر در چندین سایت یا موقعیت
۴- توسـعه تداوم کسـب و کار پر رونق و فرآیند مدیریت رخدادها، از جمله 

پخش از طریق تلفن های صوتی، پیام های فوری، متن و ایمیل.
۵- افزایـش بهـره وری و کاهـش خطـا بـا ادغـام داده ها در برنامه هـا از جمله 

Salesforce، Office 365, Twitter و غیره
۶- بهبود تجربه مشـتری با یکپارچه سـازی کانال ها، از جمله چت، ایمیل و 

تلفن
Bring-Your-own- 7- پشـتیبانی از قابلیت تحرک یا انتقال به فرهنگ

Device یا به اختصار BYOD با برنامه های ارتباطی ساده و ایمن

g UCaaS و VoIP مقایسه کارکرد فناوری
اینکه VoIP بهتر اسـت یا UCaaS، در نهایت به سـازمان مورد نظر، برنامه 
مسیر فناوری و نیازهای ارتباطی کاربر بستگی دارد. برای برخی از مشاغل که 
کارمندان آنها همکاری دیجیتال و کار بسیار کمی از راه دور انجام می دهند، 
VoIP می توند انتخاب صحیحی برای صرفه جویی در هزینه، تحرک پذیری 

و ارتباطات تجاری با کیفیت و قابل اعتماد باشد.
برای سایر سازمان ها مثل Montgomery College که باید زمینه های 
مسـتحکمی را برای همکاری چند سـایت، قابلیت تحرک برای کارمندان و 
تغییر سـریع فناوری ایجاد کنند، شـکی نیست که UCaaS بهترین انتخاب 
اسـت. اگر کاربر هنوز به طور کامل مطمئن نیسـت که VoIP را انتخاب کند 

یا UCaaS، بهتر است سواالت زیر را در نظر بگیرد:
1- آیا کاربر به ارتباطات ویدئویی نیاز دارد؟

یکـی از محبوب تریـن ویژگی های UCaaS که ارتباطات ویدئویی اسـت، 
در VoIP وجـود نـدارد. داده هـا حاکی از آن اسـت که تصویـر ویدئویی به 
عنوان ابزار ارتباطی مشـترک دارای مزایایی اسـت. ۹۳ درصد از ارتباطات 
غیرکالمی اسـت، بنابراین ویدئو می تواند سـوء ارتباط کمتری را به عنوان 
مقیـاس کسـب و کار کاربـر بـا تیم هـای جهانـی به وجود آورد. مشـاغل با 
اسـتفاده از ویدئوکنفرانس، ۳0 درصد کمتر برای سـفرهای کاری هزینه 
می کننـد، در حالـی که ۶۶ درصد از نامزدهای شـغلی وقتـی قادر به انجام 
مصاحبه های ویدئویی به جای تماس های تلفنی هستند، رضایت بیشتری 

را از کسی که ممکن است در آینده کارفرمای آنها باشد، نشان می دهند.

برای بسـیاری از شـرکت ها، هنگام انتخاب بین 
VoIP یـا UCaaS داشـتن امکانـات ویدئویـی 
بسـیار مهم اسـت. کنفرانـس  ویدئویـی، امکان 
برگـزاری جلسـات تعاملـی، به اشـتراک گذاری 
صفحـات و ارتباط با مشـتری را فراهم می کند و 
به آنها کمک می کند تا در زمان ضبط، مشکالت 

خود را برطرف کنند.
2- آیـا کاربـر در نظـر دارد کـه ارتباطات 

چندرسانه ای قابل تغییر یا منعطفی را برقرار کند؟
مشتریان ممکن است هنوز ترجیح دهند از طریق چت کردن یا فرستادن 
ایمیل با مرکز تماس یک شرکت ارتباط برقرار کنند که البته این فرصتی 
اسـت بـرای کارمنـدان جدیـدی کـه تمایلی به تمـاس صوتـی ندارند. در 
بیـن صاحبـان تلفن های هـزاره )Millennial( که فرسـتادن پیام، متن 
و رسـانه های اجتماعـی را ترجیـح می دهنـد، ایـن تلفن پنجمیـن برنامه 

پرکاربرد است.
ارتباطـات یکپارچـه به کارمنـدان این امکان را می دهد تا با هر روشـی که 
راحت تر و مناسـب تر اسـت، خواه به صورت چت، پیام صوتی یا پیام متنی، 
ارتباط برقرار کنند. بهترین پلتفرم های UCaaS با یکپارچه کردن پیام ها 
در صنـدوق ادغـام شـده واحـد، اطمینـان حاصل می کنند کـه هیچ گونه 

ارتباط تجاری در این زمینه از دست نرود.
3- آیا کاربر نیاز به همکاری دقیق تر و یکپارچه دارد؟

 ،Broadsoft’s Team-One سـازمان ها بـا کمـک ابزارهایـی ماننـد
ارزش یکپارچه سـازی مدیریـت پروژه و ابزارهـای مدیریت وظایف خود را با 
پلتفرم هـای ارتباطـی به خوبی درک می کنند. از طریق یک مرکز دسـتیابی 
به تلفن همراه، کارمندان می توانند اسناد را به اشتراک بگذارند، در ویرایش 
همزمان اسناد مشارکت کرده، پیشرفت کار را دنبال کنند و تقویم ها و بارهای 

کاری را به اشتراک بگذارند.
بهتریـن پلتفرم هـای UCaaS با برنامه های مدیریت اسـناد و بهره وری که 
سـازمان قباًل از آن اسـتفاده می کرده، ادغام می شـوند. نمایندگان مرکز به 
 CRM یا Salesforce از طریـق ادغـام بـا Data Population لطـف
دیگـری می تواننـد فوراً محتوا ی مورد نیاز خود را هنگام تماس با مشـتری 
 Team پیـدا کننـد. همچنیـن، کارمندان می تواننـد هنگام همـکاری در
 Excel ماننـد )Spreadsheet( از ابزارهـای صفحـات گسـترده Hub
اسـتفاده کنند. برای سـازمان هایی که تیم های جهانی، پروژه های پیچیده 
و یا برنامه های مختلف زیادی دارند، UCaaS می تواند بهره وری بیشتری 

داشته باشد.
4- کاربر به چه نوع قابلیت تغییری نیاز دارد؟

VoIP و UCaaS هر دو نسـبت به گزینه های دیگر انعطاف پذیرتر هسـتند. 
هرچند UCaaS انعطاف پذیری گسـترده ای را در خدمات ارائه می دهد، به 

ارتباطات یکپارچه به کارمندان 
این امکان را می دهد تا با هر 

روشی که راحت تر و مناسب تر 
است، خواه به صورت چت، پیام 

صوتی یا پیام متنی، ارتباط 
برقرار کنند
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خصوص اگر کاربر با Vendorهایی که Port Connection اختصاصی 
 ،VoIP را ارائه می دهند، همکاری کند. با استفاده از Cloud Exchange به
شـرکت می توانـد خطوط تلفن را به سـرعت اضافه یا کم کنـد و ویژگی های 
بیشتری را بر اساس نیاز به کارمندان خاص ارائه دهد. با استفاده از UCaaS و 
Cloud Exchange شرکت کاربر می تواند به سرعت به خدمات وسیعی از 
 ،Cloud ها از جمله برنامه هایPartner Cloud Vendor بازار گسترده
زیرساخت های On-Demand و Cloud Backup دسترسی پیدا کند.

5- آیا کاربر به امنیت مستحکم تر و عیب یابی هوشمندتر نیاز 
دارد؟

ضرب المثـل آشـپز کـه دو تـا شـد، آش یـا شـور 
می شـود یـا بی نمـک، در مـورد IT صـدق می کند. 
هنگامی که با شـبکه ای پیچیده مواجهیم که پر از 
ترکیبی از Vendorها و راهکارهاسـت، تشخیص 
مشـکل، وقت گیر اسـت. ولی UCaaS سـازمان ها 
را قـادر می سـازد تـا بـا یـک Vendor واحـد کـه 
دارای عیب یابـی دقیق تـر اسـت ارتبـاط برقـرار 
 Hosted Cloud Vendor کننـد. برنامه هـای
می توانند  نگهداری فعال و بروزرسـانی ها را انجام 

داده و بر کیفیت نظارت کنند.

g  ساخت نوع صحیح سوییچ برای ابزارهای
Cloud ارتباطات

اگـر کسـی بگوید کـه بیـن VoIP و UCaaS باید یکـی را انتخاب کنید، 
مطمئنا می خواهد محصولش را بفروشد پس انتخاب یکی از اینها احتماال 
بهترین راهکار ارتباطی سـازمانی نیسـت. سـوالی که نباید پرسـیده شود 
این اسـت: VoIP یا UCaaS؟ کسـب و کار کاربر امروز نیاز به برنامه های 
ارتباطـات Cloud  و نحـوه همـکاری بـا یـک Vendor دارد، که بتواند 
برنامـه فنـاوری و اهـداف رو به رشـد کاربر را طی 

چند سال آینده پشتیبانی کند.
خوشـبختانه، بـا Vendor مناسـب، دیگر نیازی 
نیسـت که کاربر یک شـبه به UCaaS روی بیاورد. 
بلکـه می توانـد VoIP را انتخـاب کنـد و اتصـال 
اینترنتـی فیبـر نـوری را نصب کند تـا بالفاصله در 
مکالمـات تجـاری صرفه جویی شـود و به تدریج به 
ابـزار ارتباطـی یکپارچـه Cloud سـوییچ کند به 

شکلی که تجارتی منطقی داشته باشد.

کسب و کار کاربر امروز نیاز به 
و    Cloud ارتباطات  برنامه های 
 Vendor با یک  نحوه همکاری 
فناوری  برنامه  بتواند  که  دارد، 
و اهداف رو به رشد کاربر را طی 

چند سال آینده پشتیبانی کند
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SIEM راهکارهای امنیت 
اطالعات و مدیریت 

رویدادهاست که با استفاده 
از قوانین و همبستگی های 

موجود در رخدادها، گزارش ها و 
رویدادهای سیستم های امنیتی 
را به اطالعات کاربردی تبدیل 

می کنند

 مدیریت امنیت اطالعات و وقایع، فناوری است که می تواند تمام سیستم های 
شما را به هم متصل کند و به شما یک دیدگاه جامع از امنیت اطالعات ارائه 
دهد. امنیت فناوری اطالعات معموالً از چند فناوری مختلف تشـکیل شـده 
اسـت ) فایروال ها، پیشـگیری از نفوذ، حفاظت از پایانه ها، اطالعات تهدید 
و...( که برای حفاظت از شبکه و داده های سازمان از هکرها و سایر تهدیدات 
همکاری می کنند. با این وجود اتصال همه این سیستم های متفرقه چالشی 
 SIEM می تواند کمک کند. سیسـتم SIEM دیگـر اسـت و اینجاسـت کـه
مدیریت و تشخیص ورودیهای امنیتی را از انواع دستگاه ها انجام می دهد و از 
طیف وسیعی از توابع - از جمله تهدیدهای پنهان - از رخدادها قبل از وقوع 
آنها، شناسایی رخدادهای امنیتی و ارائه اطالعات قانونی برای تعیین اینکه 

یک حادثه امنیتی رخ داده است و همچنین تأثیر 
احتمالی، جلوگیری می کند.

 Security Information مخفف عبارت SIEM
 SIEM .اسـت and Event Management
نخستین بار  توسط مارک نیکولت و امریت ویلیامز 
در سـال 200۵ با تکمیل یـک گزارش تحقیقاتی 
و بر مبنای دو نسـل قبل تر یک سیسـتم اطالعات 

امنیتی، برای شرکت گارتنر عرضه شد.
 براسـاس گفته های گارتنر؛ سـه قابلیت شناسایی 
تهدیـد، تحقیقات و زمان پاسـخگویی از ابزار های 

مهم SIEM است. 
 SIEM را به بیان ساده معرفی کنیم، می توانیم بگوییم SIEM اگر بخواهیم 
راهکارهای امنیت اطالعات و مدیریت رویدادهاست که با استفاده از قوانین 
و همبستگی های موجود در رخدادها، گزارش ها و رویدادهای سیستم های 
امنیتـی را بـه اطالعات کاربردی تبدیل می کند. این اطالعات در شناسـایی 
تهدیدهـا به صورت Real-Time، مدیریـت واکنش به حوادث، تحقیقات 
جرم شناسـی درباره حوادث امنیتی گذشـته و آماده سـازی Auditها برای 

اهداف تطبیق پذیری، به تیم های امنیتی کمک می کند.
SIEM از دو بخـش مدیریـت امنیـت اطالعـات )SIM( و مدیریـت وقایـع 
)SEM( تشـیکل شـده اسـت. SEM نسل دوم اسـت که به مواردی از قبیل 
جمـع آوری رویدادهـای  امنیتـی، برقـراری ارتباط 
و انتشـار اطالعیـه دربـاره رویدادهای سیسـتم های 
امنیتـی از جمله آنتی ویروس ها، فایروال ها و IDSها 
می پـردازد. همچنین بـه رویدادهایی توجه می کند 
 Authentication، طریـق  از  مسـتقیماً  کـه 
SNMP Trapههـا، سـرورها و دیتابیس هـا گزارش 
می شوند. تیم های IT از فناوری SEM برای بازبینی 
log هـا و داده هـای مربـوط به وقایع به دسـت آمده 
از شـبکه ها، سیسـتم ها یا سـایر محیط های IT یک 
کسب و کار استفاده کرده، زیر و بم تهدیدات سایبری 

مدیریتوامنیتاطالعاتو
SIMEرویدادبا
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را درآورده و بر این اساس آمادگی الزم را ایجاد می کنند. 
از طرفی دیگر فناوری SIM نسـل اول اسـت که برمبنای مجموعه قدیمی 
جمع آوری گزارش ها و سیسـتم های مدیریتی سـاخته شـده بود و امکاناتی 
مثل حافظه بلندمدت، تجزیه و تحلیل و گزارش درباره دیتای Log و ترکیب 

Logها با هوش تهدیدات را ارائه می کرد.

g است؟ SOC همان SIEM آیا
SIEM و SOC  متفـاوت هسـتند. تفـاوت و ماهیـت هر دو مفهوم آنهاسـت 
 SOC به عنوان بخشـی از SIEM .که درحوزه امنیت اطالعات مطرح اسـت
 Security یـا همـان SOC .قـرار می گیـرد Technology و در قسـمت
Operations Center در واقع به مجموعه ای از اجزای مستقل که برای 
رسیدن به یک هدف مشترک در کنار هم جمع شده اند، اطالق می شود. در 
واقع راجع به مجموعه ای از افراد یا مجموعه ای از فرآیند های سـازمانی و یا 
حتـی از مجموعـه ای از تکنولوژی ها از جملـه تکنولوژی های مانیتورینگ و 

نظـارت صحبـت می کنیم که به صـورت ویژه برای 
رسـیدن بـه یـک هدف مشـترک یعنی تشـخیص 
حمالت یا تهدیدات شناخته شده و بعضاً ناشناس در 
ساختار سازمانی شما طراحی شده  اند. به بیان ساده 
هر وقت از SOC صحبت می کنیم، عماًل درخصوص 
سیسـتم و فرآیند حرف به میان آورده ایم. اما وقتی 
در مـورد مفهومی به نـام SIEM صحبت می کنیم، 
صحبـت در مـورد ابزار اسـت. یعنی بـه زبان خیلی 
سـاده هر SOC یک نرم افزار فوق تخصصی امنیت 
نیـاز دارد که بتواند بسـیاری از فرآیند های امنیتی 
را انجـام دهـد، ایـن ابزارهـا شـامل تکنولوژی های 

مختلـف امنیتـی مثل فایروال، آنتی ویروس هـا، IDS ها و IPS ها و WAF ها 
هستند. پس در تعریف این دو واژه باید دقت ویژه ای داشت. 

g  SIEM گام های اصلی در پیاده سازی
 چـرا بایـد از SIME اسـتفاده کرد. این سـوالی اسـت که خیلـی از صاحبان 
مشـاغل از خود می پرسـند و با پاسـخ به آن، راحت تر تصمیم می گیرند. در 
زمان تصمیم گیری الزام شـرکت و نگاه مثبت به اسـتفاده از SIME باید به 
ایـن نکتـه توجه شـود که SIEM تنها زمانی کاربـردی خواهد بود که قبل از 
پیاده سـازی، تمام یا بخشـی از use case ها و سـناریوهای امنیتی خود را 
بررسی و شناسایی کرده باشید و به این نتیجه رسیده باشید که SIEM باید 

چه نیازهایی از امنیت شما را برآورده کند.
ابتدا باید داده های مورد نیاز خود را از SIME مشخص کنید. باید بدانید که 
با اسـتفاده از تحلیل چه داده هایی، به اهداف امنیتی خود می رسـید؟ آیا به 
یک محصول Real-time نیاز دارید یا ترجیح می دهید Offline باشید. 
نیازمندی هـای Correlation کـه بـه مـا یـادآوری می کند مـورد نیاز ما 
چیسـت و چـه بخشـی از رخدادهای امنیتـی ما را 

شناسایی می کند.

g  SIEM موارد استفاده از
از SIEM در مانیتورینـگ امنیـت، جرم شناسـی و 
پاسـخگویی  بـه حوادث و گـزارش تطبیق پذیری و 

Auditing استفاده می شود. 
مانیتورینگ امنیت: از آنجا که SIEM به چندین 
منبع داده دسترسـی دارد، دیدگاه منحصربه فردی 
نسـبت به حوادث امنیتی دارد. برای مثال می تواند 
هشدار IDS را با اطالعات یک محصول آنتی ویروس 

 SOC به عنوان بخشی از SIEM
 Technology و در قسمت
قرار می گیرد. SOC یا همان 
 Security Operations

Center در واقع به مجموعه ای 
از اجزای مستقل که برای 

رسیدن به یک هدف مشترک در 
 کنار هم جمع شده اند

 اطالق می شود
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ترکیـب کنـد. به این ترتیب تیم هـای امنیتی می توانند حوادث امنیتی را که 
هیچ ابزار امنیتی ای به تنهایی قادر به دیدن آن نیسـت، شناسـایی کنند و به 

هشدارهای ابزارهای امنیتی که اهمیت ویژه ای دارند، توجه کنند.
جرم شناسی و پاسخگویی  به حوادث: SIEMها می توانند به تحلیگرها 
کمک کنند که متوجه وقوع یک حادثه امنیتی شوند، رویدادها را رده بندی 
کننـد و اقدامـات فـوری برای بهبودبخشـی تعریف کنند. حتـی در صورتی 
کـه پرسـنل امنیتی حادثه را بشناسـند، جمع آوری داده بـرای اینکه کاماًل 
حملـه را درک کـرده و آن را متوقـف کننـد، زمان می بـرد. SIEM می تواند 
به صـورت خـودکار ایـن داده ها را جمـع آوری کند و زمان پاسـخگویی را به 
میـزان چشـمگیری کاهش دهد. وقتی پرسـنل امنیتـی متوجه یک نفوذ و 
حادثـه امنیتی مهم می شـوند که نیـاز به بررسـی دارد، SIEMها داده های 
جرم شناسـی قابـل توجهـی را فراهـم می کننـد تـا Kill Chain، عوامـل 

تهدیدکننده و روش های کاهنده خطر شناسایی شوند.
گزارش تطبیق پذیری و Auditing:  SIEMها به سازمان ها کمک می کنند 

که به حسابرس ها و مسئولین انتظامات ثابت کنند 
که تدابیر امنیتی مناسـبی دارنـد و حوادث امنیتی 
شناخته شـده و تحـت کنترل هسـتند. بسـیاری از 
کابـران اولیـه SIEM بـا هـدف جمـع آوری داده از 
 Audit-ready سراسر سازمان و ارائه آن در فرمت
از آن اسـتفاده می کردنـد. SIEMهـای مـدرن 
به صـورت خـودکار نظـارت و گـزارش الزم را بـرای 
 HIPAA، PCI/DSS، رعایت اسـتانداردهایی مثـل

SOX، FERPA و HITECH فراهم می کنند.

g  SIEMمزایای استفاده از
فنـاوری SIEM اغلـب بـه کسـب وکارها بـرای 

کاهـش نقض های امنیتی و شناسـایی تهدیدات کمـک می کند. نتایج یک 
نظرسـنجی انجام شـده در سـال 20۱۹ درباره SIEM نشـان می دهد 7۶ 
 SIEM درصـد از متخصصـان امنیت بیان کرده اند که اسـتفاده از ابزارهای
منجر به کاهش نقض امنیتی در سـازمان های آن ها شـده اسـت. همچنین، 
۴۶ درصد از پاسـخ دهندگان بیان کرده اند که پلتفرم SIEM سازمان آن ها 

حداقل نیمی از وقایع امنیتی را تشخیص می دهد.
عالوه برایـن، ابزارهـای SIEM بـه طـور معمول گزارش سـازگاری را نیز به 
عنوان ابزاری برای کسب وکارهایی که باید خود را با مقررات عمومی حفاظت 
از داده هـای اتحادیـه اروپـا و یـا هر الـزام امنیت داده دیگـری انطباق دهند، 
ارائـه می کننـد. انطبـاق بـا الزامات امنیت داده مسـئله ای بسـیار مهم برای 
کسب و کارهاسـت و ابزارهای SIEM با ایجاد اطمینان از شناسـایی سـریع 
مشـکالت امنیتی توسـط تیم های IT و در نتیجه انجام اقدامات الزم قبل از 

وقوع یک نقض سازگاری راهکاری مناسب برای این مسئله ارائه می کنند.
ابزارهای SIEM به افزایش سرعت در پاسخ دهی کمک کرده و به تیم های 
IT برای غلبه بر کمبود موجود در اسـتعداد امنیت 
سـایبری - کـه معضلی اساسـی در تامیـن امنیت 
کسب وکارهاسـت - کمـک می کننـد. اسـتقرار 
ابزارهای SIEM به طور معمول سـاده بوده و اغلب 
می تـوان از آن هـا بـه صـورت ترکیبی بـا ابزارهای 
امنیتـی شـخص ثالـث اسـتفاده کـرد. بنابرایـن، 
ابزارهـای SIEM برخـی مواقـع نیاز به اسـتخدام 
متخصصـان امنیت سـایبری بیشـتر را نیز کاهش 

می دهند.

g SIEM در Log معماری و مدیریت
سـازمان های بـزرگ هـر روزه حجم بسـیار زیادی 

انطباق با الزامات امنیت 
داده مسئله ای بسیار مهم 
برای کسب و کارهاست و 
ابزارهای SIEM با ایجاد 

اطمینان از شناسایی سریع 
مشکالت امنیتی توسط تیم های 
IT و در نتیجه انجام اقدامات الزم 
قبل از وقوع یک نقض سازگاری، 

راهکاری مناسب برای این 
مسئله ارائه می کنند
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Log را از سیستم های IT می سازند.  SIEM ها باید 
در انتخـاب اینکـه کدام Log را برای تطبیق پذیری 
و الزامات جرم شناسـی حفظ و نگهداری می کنند، 
هوشـمندانه عمـل کننـد. از طرفـی هـم بایـد 
استانداردهای صنعت مثل: PCI/DSS، HIPAA و 
SOX که خواسـتار حفظ Logها بین یک تا 7 سال 

هستند را رعایت کنند.
براسـاس   SIEM محصـوالت   و  سـرویس ها 

Server، Hardware appliance، Vir- معماری های مختلـف مانند 
tual appliance  و Public cloud-based وجود دارند. هر یک از این 
معماری هـا مزایـا و معایـب خود را دارد و هیچ کـدام از این معماری ها به طور 

عمومی نسبت به بقیه برتری ندارد.
 از دیگر موارد در رابطه با معماری  SIEM ها این است که چگونه log از مبدأ 
agent- ارسـال می شـود. برای حل این موضوع دو روش اصلی SIEM  به

based و agentless وجود دارد.
منظور از Agent-based این اسـت که نرم افزار agent روی هر  هاسـت 
که log تولید می کند، نصب می شـود و وظیفه اسـتخراج، پردازش و ارسـال 
اطالعـات از  هاسـت بـه سـرور  SIEM را دارد. منظـور از Agentless ایـن 
اسـت که ارسـال اطالعات  log ها بدون Agent انجام می گیرد و  هاسـت به 
صورت مسـتقیم  log ها را به  SIEM ارسـال می کند یا از طریق یک سـرور 
logging واسط مانند syslog server این کار را انجام می دهد. بسیاری 
 agent less و agent-based از محصوالت امکان اسـتفاده از دو روش

را فراهم کرده اند تا بتوانند  log ها را از منابع مختلف جمع آوری کنند.
اما در عمل و در اجرای الزامات صنعت و نیازهای شناسـایی شـده، معماری 

SIEM  بـه گونـه ای برنامه ریـزی شـده اسـت کـه 
یـک سـرور  SIEM در اصـل یک پلتفـرم مدیریت 
Log باشـد. مدیریـت Log مسـتلزم جمـع آوری 
داده، مدیریـت آن بـرای ایجـاد امکان آنالیز و حفظ 
و نگهـداری داده های قدیمی اسـت. در بسـیاری از 
مواقع حجم Logها زیاد شده است که برای برطرف 
شـدن ایـن نقیصـه می تـوان از ابزارهـای مناسـب 

استفاده کرد. 
 سـرورهای golsyS : golsyS اسـتانداردی اسـت که  Logها را به حالت 
نرمـال درمـی آورد و تنهـا اطالعـات ضـروری را در فرمتی اسـتاندارد حفظ 
می کند. Syslog به کاربر این امکان را می دهد که با فشرده سـازی Logها، 

تعداد زیادی از داده های قدیمی را نگهداری کند.
 Log ها با دسترسی مستقیم به فایل هایSIEM  :برنامه های حذف کردن
از حافظه، مخصوصاً در فرمت  Syslog  به صورت خودکار  Logهای قدیمی 

را که دیگر برای تطبیق پذیری الزم نیستند، پاک می کنند.
فیلتر کـردن Log : همه Logها برای مقتضیات تطبیق پذیری سـازمان 
کاربر یا برای اهداف جرم شناسـی الزم نیسـتند. می توان Log ها را از طریق 
سیسـتم Source یا از طریق زمان ها یا به واسـطه قوانین دیگری که ادمین  

SIEM تعریف می کند، فیلتر کرد.
خالصه کردن: می توان داده های  Logها را خالصه کرد تا تنها ماهیت های 
ضروری داده ها مثل تعداد رویدادها، IPهای منحصر به فرد و غیره نگهداری 

شود.
 Flat Log ها را در یک فایل Log ها SIEM ذکر این نکته ضروری است که

و یا در یک دیتابیس جمع آوری می کنند.

اما در عمل و در اجرای الزامات 
صنعت و نیازهای شناسایی 

شده، معماری SIEM  به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که یک 

سرور  SIEM در اصل یک پلتفرم 
مدیریت Log باشد

نگاهتخصصی
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g SIEM ویژگی های داده ها در

یکـی از ویژگی هـای منحصربه فـرد SIEM ها ذخیره سـازی مقـدار زیادی 
داده اسـت. امـا داده ها باید ویژگی هایی داشـته باشـند. داده هـا یا به صورت 
On-premise و یـا روی Cloud و یـا بـه هـر دو شـیوه ذخیـره  شـوند یا 
بهینه سـازی و شـاخص گذاری شـوند، تا هم امکان تجزیه و تحلیل و بررسی 
کارآمـد فراهـم شـود، و یا اینکه داده ها سـطح بندی شـوند. بدین معنی که 
داده هـای گـرم بایـد برای مانیتور کـردن امنیت به صورت زنـده، در حافظه 
High Performance  باشند در حالی که داده های سرد - که شاید روزی 
الزم شـود که مورد بررسـی قرار گیرد - باید به ابزارهای ذخیره سـازِی ارزان 

قیمت که ظرفیت زیادی دارند، منتقل شوند.

g SIEM قابلیت های معماری
قابلیت هایی که در معماری  SIEM در نظر گرفته شـده اسـت، شـامل ۱2 

بخش است: 
جمع آوری داده: داده را از سیستم های امنیتی 

و دستگاه های شبکه جمع آوری می کند.
نتایـج هـوش تهدیـدات: داده هـای داخلی 
مربـوط بـه تهدیـدات و آسـیب پذیری ها را بـا 

داده ها ی Third-Party ادغام می کند.
همبستگی و مانیتور کردن امنیت: رویدادها 
و داده های مرتبط را به حوادث امنیتی، تهدیدات 

و یافته های جرم شناسی مربوط می کند.
تجزیه و تحلیل: از مدل  های آماری و یادگیری 

ماشینی برای شناسایی روابط عمیق تر میان عناصر داده ها استفاده می کند.
هشدار دادن: رویدادها را تجزیه وتحلیل می کند و با ارسال هشدار، مدیران 

امنیتی را از مشکالت موجود باخبر می کند.
داشـبوردها: با اسـتفاده از مصورسـازی )Visualization(، به مدیران 

امکان بازبینی داده رویدادها و شناسایی الگوها و نابهنجاری ها را می دهد.
 HIPAA، PCI/DSS، HITECH، تطبیق پذیری: از اسـتانداردهایی مثل

SOX و GDRR داده Log جمع آوری می کند و گزارش تولید می کند.
حفـظ و نگهداری: داده های دراز مدت قدیمی را که برای تطبیق پذیری و 

تحقیقات جرم شناسی کارآمد است، ذخیره می کند.
آنالیز جرم شناسـی: با تحلیل و بررسـی Log و داده های رویداد، امکان 

شناسایی جزئیات یک حادثه امنیتی را فراهم می کند.
شناسـایی تهدیـد: بـه مدیـران امنیتـی ایـن امـکان را می دهـد کـه 
Queryهایی را روی Log و داده های رویدادها اجرا کنند تا به صورت فعال 

و آینده نگرانه تهدیدات را آشکار کنند.
واکنـش به حـوادث: بـا جمـع آوری سـریع همه 
داده هـای مرتبط، به تیم هـای امنیتی کمک می کند 
حوادث امنیتی را شناسـایی کننـد و به آن ها واکنش 

نشان دهند.
پیشـرفته  MEISهـای   :COS خودکارسـازِی 
می تواننـد بـا هماهنگ سـازی سیسـتم های امنیتی، 
 Security Orchestration and که بـه عنـوان
Response یا به اختصار SOAR شـناخته می شود، 

به صورت خودکار به حوادث واکنش نشان دهند.

داده های گرم باید برای مانیتور 
کردن امنیت به صورت زنده، در 
  High Performance حافظه
باشند در حالی که داده های سرد 

باید به ابزارهای ذخیره سازِی 
ارزان قیمت که ظرفیت زیادی 

دارند، منتقل شوند

نگاهتخصصی
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g  SIEM هزینه های
هزینه هـای  SIEM بـه دو عامـل قابلیت هـا و نحوه 
پیاده سـازی مربـوط می شـود. منظـور از قابلیت ها 
همـان امکانات  SIEM اسـت. برخـی از  SIEM ها 
سولوشـن هایی تحـت عنـوان light دارنـد کـه 
 basic ها را به صورت log مدیریت و گزارش گیری
ارائه می دهند و تکنیک های پیشرفته آنالیز و دیگر 
قابلیت هایی که SIEM پشتیبانی می کند را شامل 

نمی شـود. سولوشـن های light به صورت قابل مالحظه ای نسـبت به سایر 
SIEM ها ارزان تر و حتی رایگان هستند.

نحـوه پیاده سـازی و معمـاری نیـز از دیگـر مواردی اسـت کـه در در تعیین 
هزینه ها نقش بسزایی دارد. برخی از  SIEM ها نیاز به خریداری سخت افزار 
و نرم افزار دارند. عالوه بر هزینه تهیه خود SIEM، هزینه های جانبی دیگری 
 threat ها می توانند از SIEM  نیز می تواند وجود داشته باشد. به طور مثال
intelligence feeds اسـتفاده کننـد و اسـتفاده از ایـن سـرویس باعث 
می شـود اطالعات روز تهدیدات امنیتی را در اختیار داشـته باشد. همینطور 
مباحث customization کردن  SIEM برای تغییر فرمت  log هایی که  
SIEM نمی تواند آنها درک کند می تواند هزینه هایی را به سـازمان تحمیل 
کنـد. هزینـه دیگری که بـرای  SIEM می توان در نظر گرفت بحث مدیریت 
آن است.  SIEM ها نیاز دارند که به صورت مرتب تنظیم و براساس نیازهای 

سازمان شخصی سازی شوند.

g در نسل های بعد SIEM  معماری
Logهای قدیمی نه تنها در تطبیق پذیری و جرم شناسـی کارآمد هسـتند 
بلکـه می تـوان از آن هـا بـرای تجزیـه و تحلیل رفتـاری هم اسـتفاده کرد . 
نسـل جدید معماری SIEM ها تکنولـوژی UEBA را معرفی می کند که 
از یادگیری ماشـینی و پروفایل بندی رفتاری برای شناسـایی هوشـمندانه 

نابهنجاری هـا و روندهـا اسـتفاده می کنـد، حتـی 
اگـر ایـن نابهنجاری هـا و روندهـا در قوانیـن و 
SIEM هـای قدیمـی  آمـاری  همبسـتگی های 

ذخیره نشده باشند.
 SIEM هـای نسـل بعـد به سـازمان ها این امـکان را 
می دهنـد تـا تمـام داده هـای Source را نگهداری 
کنند و به  این صورت حداکثر استفاده را از حافظه کم  
هزینـه چندگانـه ببرند. این قابلیت به  نوبه خود آنالیز 
رفتاری داده های قدیمی را برای شناخت دامنه گسترده تری از نابهنجاری ها و 

مسائل امنیتی میسر می سازد.
SIEMهای نسـل بعد یا همان SOAR در واقع با سیسـتم های سـازمانی و 
 SIEM  پاسـخگویی خودکار به حوادث ادغام می شـوند. مثاًل ممکن اسـت
هشداری برای باج افزار دریافت کند و قبل از این که مهاجم ها بتواند داده ها را 
رمزگذاری کند، به صورت اتوماتیک اقدامات مهارسازی را روی سیستم های 

آلوده اجرایی کند.

g نتیجه گیری
بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون در حـوزه فنـاوری و امنیـت اطالعـات 
نتیجـه می گیریـم  SIEM ابـزاری اسـت کـه با ارائـه بهتریـن راهکارها، با 
تطبیق پذیـری مبتنـی بـر مقررات مورد نیاز همه سـازمان ها و ارگان هایی 
است که زیرساخت آنها با نرم افزار و فناوری اطالعات IT آمیخته شده است. 
بنابرایـن همه این سـازمان ها برای مدیریـت و امنیت اطالعات و همچنین 
  SIEM مدیریـت رویداد هـای خـود باید از ابزارها و نـرم افزارهای مرتبط با
اسـتفاده کننـد. امروزه اسـتفاده از SIEM هـا بدون در نظـر گرفتن اندازه 
سـازمان پیشـنهاد می شـود. اما سـازمان ها بعد از اینکه تصمیم به استفاده 
از SIEM گرفتنـد، بایـد در نحوه پیاده سـازی و هزینه های مدیریتی دقت 

الزم داشته باشند.

سازمان ها برای مدیریت و امنیت 
اطالعات و همچنین مدیریت 
رویداد های خود باید از ابزارها 
  SIEM و نرم افزارهای مرتبط با

استفاده کنند

نگاهتخصصی
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نمایشـگاه تراکنـش ایـران )ITE(، رویدادی تخصصی اسـت که زمسـتان 
هـر سـال با حضور فعاالن صنعـت بانکداری، پرداخـت و فناوری های مالی 
برگـزار می شـود. این رخداد بزرگ فناورانه مکانـی برای تعامل، همکاری و 
گفت وگوی فعاالن صنعت بانکداری، کارت وپرداخت، فین تک، بیمه، شهر 

هوشمند و  MNOهاست.
نمایشـگاه تراکنش عالوه بر بخش نمایشـگاهی، رویدادی سولوشـن محور 
اسـت و سـاالنه بیش از ۱00 نفر از مدیران و متخصصان داخلی و خارجی، 
روندهـای روز فنـاوری را در آن بررسـی و راه حل های خود را ارائه می کنند. 
رویکرد ITE  بین المللی است و رقیب هیچ یک از رویدادهای داخلی نیست. 
نمایشگاه تراکنش ایران همه ساله توسط مرکز فابا برگزار می شود و شرکت 

بین المللی تراکنش گستر خاورمیانه وابسته به مرکز فابا مجری آن است.
مرکـز فابـا به  عنوان یکی از ۹ کارگروه تخصصی شـورای راهبری بانکداری 
الکترونیک، در سـال ۱۳8۶ تأسـیس شد و تاکنون در ۱2 سرفصل فعالیت 
کـرده اسـت. از جملـه  مهم ترین اقدامات این مرکز کـه البته امروز به بخش 
خصوصی واگذار شده، برگزاری نمایشگاه ها و سیمنارهای تخصصی بانکی 

است.
اولین دوره این نمایشـگاه، چهارم تا ششـم آبان ماه ۱۳۹۴ با حمایت نظام 
بانکی و حضور فعال شـرکت های داخلی و خارجی در مجتمع نمایشـگاهی 
شهر تهران )بوستان گفت وگو( برگزار شد. سخنرانی ۳۴ مدیر و متخصص 
داخلی و خارجی و حضور ۳8 سـفیر و کاردار کشـورهای مختلف در ایران، 
نمایندگان 2۵ اتاق بازرگانی مشترک ایران با کشورهای دیگر و نمایندگان 
انجمن های دوستی بین المللی ایران، از اتفاقات ویژه ITE 2015 بود. بالغ 
بر سـه هزار نفر نیز برای بازدید از این رویداد، به مجتمع نمایشـگاهی شـهر 

تهران آمدند.
امسـال تمامـی رویدادهـای جهانی تحت تأثیر ویـروس کرونا قرار گرفت و 
شیوع همه گیری موجب تعطیلی بسیاری از رویدادهای جهانی شد. با این 
حال ششـمین دوره نمایشـگاه تراکنش با رعایت پروتکل های بهداشـتی و 
با حساسـیت بیشـتر برگزار شد تا نمایشـگاه تراکنش ایران مانند دوره های 
پیشین، محلی برای هم فکری، هم افزایی و همکاری صنعت بانکداری، مالی 

و پرداخت کشور و همچنین تاب آوری کسب وکارها در این شرایط باشد.
از ایـن رو ایـن نمایشـگاه بـا تغییـر برنامه ریـزی بـرای روند اجرایـی و با در 
نظر گرفتن دسـتورالعمل های بهداشـتی برای سـالمت افراد و با مشـورت 
و صالحدیـد سـتاد مقابلـه با کرونا و رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی،  
در روزهـای 2۳ و 2۴ دی مـاه در هتل اسـپیناس پاالس برگزار شـد. در این 
دوره عـالوه بـر برنامه های مختلفی که در نظر گرفته شـده بود، بسـترهای 
غیرحضـوری ماننـد پخـش زنده از طریق شـبکه تلویزیونی ایـران کاال، لنز 
ایرانسل،  سایت های مختلف و... نیز برای استفاده از فرصت های این رویداد 

فراهم شده بود.
مرکز فابا امسـال نیز با برگزاری این نمایشـگاه با نام ITE 2020 سـعی کرد 
آخرین دستاوردها و فناوری های موجود در حوزه  بانکی را بررسی و جامعه  
بانکی ایران را با مفاهیم جدید این حوزه آشنا کند. البته عالوه  بر نگاهی به 
آینده با کنکاش در فناوری های نوین، بررسی مشکالت موجود در سیستم 
بانکی را نیز باید از مواردی دانست که در این نمایشگاه به آن پرداخته شد.

بـا توجـه به شـرایط موجـود در این دوره از نمایشـگاه، پس از بررسـی های 
انجام شـده توسـط هیئت داوران، ۳0 اسـتارت آپ از بین اسـتارت آپ های 
ثبت نام شده به مرحله دوم راه پیدا کردند. این تیم ها فرصت داشتند حدود 

نمایشگاهتراکنش؛مأمنیبرای
گردهماییفعاالنصنعتبانکداری
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۱0 دقیقه در حضور هیئت داوران خود را معرفی کنند. 
از بین تیم های ارزیابی شده مرحله دوم، سه تیم برتر فین تک و سه تیم برتر 
شهر هوشمند انتخاب شوند و در روز اختتامیه از تیم های برگزیده تجلیل به 
عمل آمد. همچنین فضایی در بین شرکت های حوزه فناوری مالی و بانک ها 
به استارت آپ های برگزیده اختصاص یافت تا در روزهای نمایشگاه، در میان 

بازدیدکنندگان و غرفه داران و سرمایه گذاران به معرفی خود بپردازند.
در واقـع نمایشـگاه تراکنـش ایـران با هـدف گردهم آوری بـزرگان صنعت 
بانکـداری، مالـی و پرداخـت به منظور تبادل تجربیـات، تازه ها و نوآوری ها 

برگزار می شود.
در ششـمین دوره نمایشـگاه تراکنـش ایـران رویکـرد تخصصـی،  فضـای 
گفت وگوهـای B2B، نشسـت های تخصصـی و برنامه هـای جنبی دیگر با 
حضور بزرگان صنعت بانکداری،  مالی و پرداخت در  ITE 2020  اجرا شد.

مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه تراکنش ایران با حضور مقامات و مدیران 
ارشد کشور در هتل اسپیناس پاالس و با حداقل تعداد شرکت کنندگان برگزار 
شـد. در این مراسـم از پروژه های مختلفی مانند TV BANKپروژه مشترک 
صداوسیما و نظام بانکی، اولین شتاب دهنده فین تکی با همکاری فدراسیون 
علوم و فناوری کشـورهای اسـالمی، جشنواره رسانه ای فناوری های  مالی با 
حضور رسانه های ملی و معتبر و  هاب فناوران مالی شرکت شاپرک رونمایی 
شـد. همچنین در این مراسـم جشـنواره چهره های ماندگار و مدیران مؤثر 

)نکوداشت پیشکسوتان و تجلیل از شهدای خدمت( برگزار  شد.
در ششـمین نمایشـگاه تراکنـش ایـران ۱0 نشسـت تخصصـی دربـاره 
موضوع های روز صنعت بانکداری، مالی و پرداخت با حضور بزرگان، فعاالن 
و کارشناسـان این صنعت برگزار شـد که این نشست ها به موضوعاتی چون 

نئوبانک هـا، هویـت دیجیتال، Core Banking، چالش بورسـی شـدن 
اسـتارت آپ ها، خالءهـای نـوآوری در صنعـت بانکـداری و پرداخت، کیف 
الکترونیکـی پـول، دغدغه های صنعـت پرداخت، شـیوه های جلوگیری از 

کشف تقلب و تخلف در صنعت پرداخت، Sand box و... پرداختند.
ششـمین دوره نمایشـگاه تراکنـش در قالبـی نویـن واکنشـــی به تهدید 
کروناســـت  کـه در عیـن حال بر توسـعه بـازار کسـب وکارها تمرکز دارد. 
در واقـع می تـوان گفـت این نمایشـگاه همزمان با حفظ سـالمت، به رونق 

کسب وکارها می اندیشد.
بـا توجـه به اهمیت و تأثیرگذاری نمایشـگاه تراکنـش در صنعت بانکداری 
نوین، نمایشـــگاه تراکنش استانبول قرار بود برای اولین بار در خرداد ماه 
بـا حضـور بانک ها و شـرکت های ترکیه ای، ایرانی و سـایر کشـورها برگزار 
شـود کـه بـه دلیل شـیوع ویروس کرونـا، اولین دوره آن بـه تاریخ ۱7 و ۱8 
خرداد ۱۴00 موکول شـد. این نمایشـگاه همانند نمایشگاه تراکنش ایران 
رویدادی تخصصی، فناورانه و B2B است. این رخداد بزرگ فناورانه، مکانی 
برای تعامل، همکاری و تجارت فعاالن صنعت بانکداری، کارت و پرداخت، 
بیمه، شـــهر هوشـــمند، فین تک، عرضه کنندگان خدمات نرم افزاری و 
سـخت افزاری و ارائه کنندگان راه حل های نوین فناوری براساس روندهای 

روز جهانی است. 
با توجه به اینکه اســـتانبول پل ارتباط شـــرق و غرب محسوب می شود، 
نمایشـگاه تراکنش استانبول می تواند به عنوان یک رویداد بزرگ فناورانه، 
از این پس محلی برای مالقات و همکاری بزرگ ترین شرکت های فعال در 
حوزه فناوری های نوین مالی باشد. این رویداد توسط شرکت EHT ترکیه 

و با همکاری مرکز فابا برگزار می شود.
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برخـی از بهتریـن وب سـایت های رایـگان کـه بـا 
استفاده از آنها می توانید کارهایی حرفه ای ازجمله 
طراحی و ایجاد وب سایت، ویرایش عکس، ساخت 
لوگو و کارت ویزیت، سـاخت انیمیشن و ویدیو و... 
را به صورت رایگان و تنها با استفاده از مرورگر خود، 

انجام دهید، معرفی می شود.

ggphotopea

سـایت  photopeaرا می تـوان یکـی از بهتریـن جایگزین هـای آنالین 
فتوشـاپ دانسـت که حتی از نظر ظاهری نیز با این برنامه حرفه ای ادیت 
عکس شباهت های بسیاری دارد. با استفاده از ابزارها و ویژگی های مختلف 
photopea می تـوان تصاویـری با فرمت های مختلف را به صورت کاماًل 

رایگان و آنالین، ادیت و تنظیم کرد.
برخی از ویژگی های  photopeaعبارتند از:

 در اختیار داشتن بسیاری از ابزارهای نرم افزار فتوشاپ 

 دارا بودن توانمندی های قابل توجه در عین سادگی

  JPEG،  PSD،  PNG,  XD،( سـازگار بـا تمامـی قالب هـای تصویـری 

SKETCH و...(
 الیه بندی تصاویر و توانایی ترکیب دو عکس با یکدیگر 

 امکان گرفتن خروجی تصویر با فرمت دلخواه
بـا توجـه بـه اینکـهPhotopea  به صـورت کامل بـا HTML 5 )آخرین 
نسـخه زبان اسـتاندارد طراحی صفحات وب( نوشـته شده، کاربران را قادر 
می سازد بدون نیاز به نصب هرگونه پالگین اختصاصی و فقط با استفاده از 
جدیدترین نسـخه  مرورگر، از آن اسـتفاده کنند. براش ها، ابزارهای اصالح 
رنـگ، فیلترهـا، الیه ها، حالت هـای ترکیبی معمول و... در این وب سـایت 
وجود دارد که انجام تنظیمات مختلف ازجمله روشنایی، اشباع رنگ، بلور 

تصویر و... را در اختیار کاربر قرار می دهد.
همچنیـن از ابزارهـای پیشـرفته  ادیت متن نیز می توان در این وب سـایت 

برای ساخت بنر و پوستر استفاده کرد.

وب سایت های مشابه:
Pixlr 

Fotor 
PicMonkey 

gg materialui.co
توسـعه دهندگان وب، CSS را بـه کار گرفتـه و 
فریم ورک های شناخته شده ای برای طراحی رابط 
materialui. کاربری سـایت ها ایجاد کرده اند که یکی از آنها وب سـایت

co است. 
materialui.co یکـی از فریم ورک  هـای برتر برای طراحی سـایت های 
واکنش گـرا )responsive( اسـت کـه قابلیـت ایجـاد طرح هایـی زیبا 
و انعطاف پذیـر را بـه کاربـران ارائـه می دهد و به منظـور طراحی پنل های 
مدیریتـی، داشـبورد و حتـی صفحات فـرود )Landing Page( بسـیار 
مناسـب اسـت.  این فریم ورک، مستندات یادگیری و اجزای از پیش آماده 

بسیاری در دسترس کاربران قرار می دهد.
ایـن وب سـایت بـا کمک گرفتـن از مجموعـه ای از دسـتورالعمل ها، رابط 
کاربری و دیگر امکانات فراهم شـده، سـاختاری ایجاد کرده تا کاربر بتواند 
با اسـتفاده از ابزار و امکانات مورد نیاز برای طراحی سـایت و بدون نیاز به 
صرف زمان برای آماده سازی بخش های اولیه و پیش پا افتاده برای طراحی 

سایت، با سرعت و سهولت بیشتری اقدام به طراحی سایت کند.
این وب سـایت برای توسـعه دهندگان و طراحانی سـاخته شـده اسـت که 
 Google خواهان دسترسـی سـریع به کدهای رنگی هسـتند که توسط

برای Material Design ارائه شده است. 
بـا کلیـک روی جعبه های رنگ موجود در صفحه این وب سـایت، کد رنگ 
مربوطه به طور خودکار در کلیپ بورد کپی خواهد شد. همچنین دسترسی 
بـه پالـت رنگ خاص بـا  URL ها نیز امکان پذیر اسـت. در بخش دیگری از 
صفحـه اصلـی، آیکون های طراحی و کاراکترهـای Unicode به صورت 
آماده به همراه کد SVG  هر آیکون در دسـترس اسـت که به راحتی قابل 

 اگر از فعاالن کسب وکارهای دیجیتال باشید
حتماًاینوبسایتهابهکارتانخواهدآمد

با photopea عالوه بر الیه بندی 
دو  ترکیب  توانایی  تصاویر، 
و  دارد  را  یکدیگر  با   عکس 
امکان گرفتن خروجی تصویر با 

فرمت دلخواه را به کار بر می دهد

گزارش
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کپی کردن است.
الزم بـه ذکـر اسـت یکـی از نقاط ضعف این وب سـایت این اسـت که برای 
اسـتفاده از آن، نیـاز به یادگیری زبان های برنامه نویسـی JavaScript و 

React است. 
وب سایت های مشابه:

Bootstrap 

Materialize CSS 

Semantic UI 

gggetbootstrap.com
می توان گفت Bootstrap یکی از محبوب ترین فریم ورک های طراحی 
سـایت های واکنش گـرا )responsive( اسـت که به صـورت رایگان در 
دسـترس طراحان سـایت و عالقمندان قرار گرفته است. برای شروع کار با 
این فریم ورک، باید وارد سایت getbootstrap.com شده و فایل های 
ارائه شـده را دانلود کرد. همچنین نحوه اسـتفاده از این فریم ورک همراه با 

نمونه هایی از پروژه های انجام شده، در دسترس قرار گرفته است. 
استفاده از این وب سایت بسیار ساده است به طوری که حتی افراد تازه کار 
نیز به راحتی با بکارگیری آموزش ها و نمونه های قرار گرفته در این سایت، 
می تواننـد در کمتـر از چند سـاعت، یک سـایت responsive طراحی و 

پیاده سازی کنند.
برخی از مزایا و نقاط قوت  Bootstrapعبارتند از:

 یادگیری آسان
 امکان پیاده سازی سایت های جذاب در مدت زمان کم

 در دسترس بودن صدها قالب و منابع آنالین برای یادگیری

 ارائه مستندات آموزشی بسیار برای یادگیری و استفاده 
وب سایت های مشابه:

UIKit 
Foundation 

Pure 

ggqrcode-monkey.com
QRCode Monkey یکی از محبوب ترین وب سـایت های سـاحت کد 
QR اسـت کـه تاکنـون میلیون ها کد QR ایجاد کرده اسـت. وضوح باالی 
کدهـای QR و گزینه هـای قدرتمنـد طراحی، این وب سـایت را به یکی از 
بهتریـن مولدهـای کـد QR تبدیل کرده اسـت که می تواند بـرای اهداف 

تجاری و چاپی مورد استفاده قرار گیرد.
این وب سایت کاماًل رایگان، داده های کاربران خود را به هیچ شکلی ذخیره 
یـا اسـتفاده مجدد نمی کند و به منظور بهینه سـازی عملکرد وب سـایت، 
فایل هـای تصویـری کد QR کاربران را تنها به مدت 2۴ سـاعت در سـرور 

خود ذخیره می کند.
کدهـای QR کـه توسـط این وب سـایت سـاخته می شـود، بـه هیچ وجه 
محدودیتی ندارند، منقضی نمی شوند و برای همیشه کار خواهد کرد. این 
کدها ثابت هسـتند و اینطور نیسـت که پس از مدت زمان مشـخصی دیگر 
کار نکنند. تنها نکته منفی در مورد کدهای ساخته شده در این وب سایت 

این است که محتوای کد QR قابلیت ویرایش دوباره ندارد.
ازجملـه مزیت هـای اسـتفاده از QRCode Monkey می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 استفاده عمری با اسکن های نامحدود

 وضوح باال کدهای QR برای چاپ باکیفیت تر
 امکان ایجاد کد QR همراه با آرم

 طراحی و رنگ های سفارشی

 استفاده کاماًل رایگان 
 قابـل اسـتفاده بـودن کدهای  QRساخته شـده، بـرای تمامی مصارف 

تجاری و غیره
ایجـاد یـک کد QR با اسـتفاده از QRCode Monkey بسـیار سـاده و 
تنها دارای چهار مرحله است؛ در ابتدا کافی است نوع محتوایی را برای کد 
QR انتخاب کنید )URL ، متن، ایمیل و...(. سپس با مشاهده گزینه های 
موجود، تمام قسمت هایی را که باید هنگام اسکن کد QR شما ظاهر شوند، 
وارد کنیـد. در مرحلـه بعـد، بـرای اینکه کد QR منحصر به فرد باشـد، یک 
رنگ سفارشـی تنظیم کنید و اشـکال اسـتاندارد کد QR خود را جایگزین 
کنید. عناصر گوشه و بدنه را نیز می توان به صورت جداگانه سفارشی کرد 
و یک آرم به کد QR اضافه کرد. آن را از گالری انتخاب و یا تصویر آرم خود 
را بارگذاری کنید. سـپس وضوح پیکسـل کد QR خود را تنظیم کرده و با 
اسکن پیش نمایش، مطمئن شوید که کد QR شما به درستی کار می کند. 
  png ، ساخته شـده را با فرمت های QR در پایـان، فایل هـای تصویری کد

svg، eps وpdf  دانلود کنید.
وب سایت های مشابه:
ForQRCode 

گزارش
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QRZebra 

Beaconstac 

ggscreensiz.es
وب سـایت screensiz.es کـه دارای یـک رابـط کاربری سـاده و جذاب 
اسـت، مشـخصات صفحه محبوب ترین دسـتگاه ها و مانیتورهای موجود 
در بـازار را در اختیـار قـرار می دهـد. داده هـای مربـوط به انـدازه صفحات 
گوشـی های هوشـمند تلفـن همراه، تبلت ها، مانیتورهـا و... از منبع ویکی 

پدیا جمع آوری و در این وب سایت فهرست شده است.
اطالعاتی از جمله:

 نام دستگاه الکترونیکی
 سیستم عامل

 اندازه فیزیکی صفحه نمایش )سانتیمتر(
 اندازه فیزیکی صفحه نمایش )اینچ(

 تعداد پیکسل در هر اینچ
 تراکم پیکسل

 وضوح صفحه نمایش
 میزان محبوبیت

البته هرکدام از این مشـخصات را می توان از لیسـت حذف و یا به آن اضافه 
کرد.

ggWix.com
وب سـایت WiX یـک سـرویس پیشـرفته و کامـاًل رایگان بـرای طراحی 
وب سایت است که امکانات متنوعی را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد 
تا به راحتی و تنها با چند کلیک سـاده، انواع وب سـایت یا وبالگ خود را با 

امکاناتی عالی و حرفه ای طراحی کنند.
ایجـاد انـواع مختلف وب سـایت های شـخصی، تجاری )کسـب  وکارهای 
کوچـک و بـزرگ(، خبـری، وبالگـی، پرتا ل هـای سـازمانی، تبلیغاتـی، 

فروشگاهی، هنری و... در این سرویس امکان پذیر است.
اسـتفاده از اکثر امکانات این وب سـایت کاماًل رایگان اسـت و تنها پنل های 
حرفـه ای و برخـی امکانـات خاص آن با دریافت هزینـه ای اندک در اختیار 

طراحان قرار می گیرد.
عالقه مندان بدون هیچ دانش برنامه نویسی، قادر 
خواهند بود با سایت ساز WIX وبالگ و یا سایت 
شـخصی خود را طراحی و ایجاد کنند. در ضمن 
تعـداد زیـادی قالـب رایگان با گرافیـک خوب، با 
فرمت های HTML5 و CSS3 در اختیار کاربران 
قـرار می گیـرد تـا از آنها برای سـایت شـخصی و 
وبـالگ موردنظر خود اسـتفاده کنند و اطالعات 

خود را وارد این قالب های آماده کنند.
ازجمله ویژگی های وب سایت  WIXمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

 امـکان ایجـاد وب سـایت حرفـه ای و کاربـردی بـدون داشـتن دانـش 
برنامه نویسی 

 سیستم کاربری و ابزار ویرایش بسیار ساده و کارآمد 

 انجام خودکار بسیاری از مراحل ساخت وب سایت
 روند نصب ساده و سفارشی سازی

 امکان شخصی سازی بسیاری از عناصر وب سایت 
 استفاده از ابزار جانبی وب سایت با پرداخت هزینه

سـازنده وب سـایت WIX  خدمات راه اندازی اولیه وب سـایت را به صورت 
رایـگان ارائـه می دهـد امـا در صورتـی کـه کاربـر مایل باشـد وب سـایت 
طراحی شـده با WIX را بر روی دامنه وب سـایت اختصاصی خود استفاده 
کنـد، بایـد مبلغـی پرداخت کنـد. به عبارت دیگر اگر وب سـایت خود را به 
صورت سـاب دامین در وب سـایت اصلی WIX اسـتفاده کنید )به عنوان 
 www.wix.com/yoursite مثال آدرس وب سـایت شـما به صـورت
باشـد( نیـازی بـه پرداخـت هزینه  نیسـت، در غیر این صـورت باید هزینه 

پرداخت کنید.
وب سایت های مشابه:

Joomla 

Squarespace 

strikingly 

ggmoovly.com
پلتفـرم تولیـد محتـوای Moovly  یکـی از محبوب تریـن و بهتریـن 
سـازنده های انیمیشـن ویدیویـی آنالیـن رایـگان اسـت که با اسـتفاده از 
آن می تـوان در کمتریـن زمـان شـروع بـه سـاخت 
انیمیشـن کرد. Moovly کاماًل مبتنی بر ابر اسـت 
 )Cloud Computing( کـه بر پایه حافظه ابـری
ارائه خدمات می کند و بدون نیاز به بارگیری و نصب 
هیـچ نرم افـزاری، می توان بـا آن کار کرد. تمام آنچه 
نیاز است، یک مرورگر وب فعال و اتصال به اینترنت 
اسـت. کاربران می توانند محتواهای چندرسـانه ای 
مختلفـی ازجمله ویدئو، اینفوگرافیک  انیمیشـنی، 

Moovly کاماًل مبتنی بر ابر است 
که بر پایه حافظه ابری ارائه خدمات 
می کند و بدون نیاز به بارگیری و 
 نصب هیچ نرم افزاری، می توان با

آن کار کرد

گزارش
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ترکیب موشن گرافیک و انیمیشن و... را در قالب ویدئو بسازند.
مهم ترین مزایای نسخه رایگان Moovly  عبارتند از:

 رابط کاربری جذاب و استفاده بسیار آسان
 ایجاد محتوای جذاب با قوی ترین ویژگی ها

 بارگذاری تصاویر، صداها و حتی فیلم های خود 
 دسترسـی نامحـدود بـه بیش از یـک میلیون تصویر، صدا، موسـیقی، 

عکس و فیلم موجود در کتابخانه های رسانه ای سایت
 ایجاد و تحریک ویدیوها و ارائه ها

 بـه اشـتراک گذاری مطالـب در گالـری Moovly ، YouTube یـا 
Vimeo به صورت رایگان 

از این ابزار همچنین برای ساخت بنرها، تبلیغات و انیمیشن های وایت بردی 
)Whiteboard Animation(، ویدیو های جذاب و سـاده، آیتم های 

گرافیکی اختصاصی برند و شرکت استفاده می شود.
وب سایت های مشابه:

Devolver 
Voki 

animaker 

ggvidiwood.com
vidiwood ویدیوسـاز آنالیـن ایرانی اسـت که این امـکان را می دهد که 
ویدیوها و انیمیشـن های با کیفیت پخش باال، در عرض چند دقیقه ایجاد 
شود. استفاده از این سرویس نیازمند سیستم خاصی نیست و همه چیز به 

صورت مستقیم و تنها توسط مرورگر انجام می شود.
vidiwood از ویژگی هـای منحصربه فردی برخوردار اسـت که برخی از 

آنها عبارتند از:
 دسترسی راحت در هر زمان و هر مکان

 استفاده ساده بدون نیاز به دانش تخصصی
 ارائه داشبورد شخصی برای مدیریت پروژه های ساخته شده 

 وجود تعداد زیادی موسیقی در دسته بندی های متنوع
 ارائه ویدیوهای داستانی از پیش تولیدشده برای افزایش سرعت ایجاد 

ویدیو
 امکان آپلود عکس، ویدیو، موزیک و صدای گوینده

 امکان اشتراک گذاری مستقیم ویدیو در شبکه های اجتماعی
با استفاده از این وب سایت رایگان، می توان به سادگی چند کلیک، محتوای 
ویدیویی حرفه ای و باکیفیت تولید کرد و برای اهداف مختلف از آن استفاده 
کرد. فرآیند ساخت ویدیو در vidiwood بسیار ساده است و تنها در چند 

مرحله انجام می شود.
وب سایت های مشابه:

Animoto 

Kaltura 

One True Media 

gglogaster.com

Logaster به صدها هزار اسـتارت آپ و مشـاغل کوچک، از رسـتوران ها 
گرفته تا عکاسـان کمک کرده تا لوگو و کارت ویزیت های حرفه ای بسـازند 
و محصـوالت و خدمـات خود را برند کنند. هوش مصنوعی Logaster از 
صدها الگوریتم طراحی برای سـاخت طرح شـخصی  شـده شـما استفاده 
می کند تا بتوانید یک ست کارت ویزیت، سربرگ، لوگو و پاکت نامه طراحی 
کنیـد. این وب سـایت، لوگوسـاز رایگانی اسـت که به کاربـران خود امکان 
می دهـد بدون داشـتن مهارت گرافیکی ویژه، تنهـا در چند دقیقه لوگوی 

موردنظر خود را طراحی کنند.
روش کار بدیـن صـورت اسـت کـه پـس از ثبت نام در سـایت، می تـوان با 
 Create Logo و  Business Card Makerاسـتفاده از گزینه هـای
کارت ویزیـت بـا لوگوی اختصـاص طراحی و دانلود کرد. بدین طریق که با 
انتخاب گزینه Create Logo و وارد کردن نام شـرکت یا سـازمان و نوع 
فعالیت خود، Next  را کلیک کنید و از میان لوگوهای پیشـنهادی، یکی 
را انتخـاب و ذخیـره کنید. برای سـاخت کارت ویزیت نیز با انتخاب منوی 
Create و Business Card Maker، الگوهـای کارت ویزیت نمایش 
داده می شـود. بـا انتخـاب یکـی از آنهـا و کلیک روی دکمـه Next ، پیش 
نمایـش کارت ویزیـت نشـان داده می شـود. در مرحله بعـد می توان متن، 
  Save فونت، رنگ پشت و روی کارت ویزیت را ویرایش کرد و در پایان روی

کلیک کرد. آخرین مرحله، دانلود کارت ویزیت است.
برخی از ویژگی های Logaster  عبارتند از:

 طراحی و ویرایش متن متغیر لوگو طبق نظر شخصی

 ویرایش طیف رنگ، layout ، لوگو، آیکون ها و... 
 دانلود لوگوی ساخته شـده در فرمت های پیکسـلی ) JPG و PNG( و 

 )PDF( وکتوری
 امکان ایجاد کارت ویزیت با برند موردنظر هم برای خود و هم کارکنان

امـکان دانلـود لوگوی موردنظر در ۵ پس زمینه مختلف )سـفید، شـفاف، 
سازمانی، سیاه  و سفید و نگاتیو( با ۶ لی اوت ممکن 

وب سایت های مشابه:
Shopify 

DesignMatic 

Flamingtext 

گزارش
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نویسنده: زهرا شیرازی
 اینترنت اشـیاء یک صنعت ۱700 میلیارد دالری اسـت؛ صنعتی که بخش 
عمده آن بر حوزه شـهرهای هوشـمند متمرکز اسـت و شهر هوشمند یکی از 

ارکان اصلی گردشگری آنالین به حساب می آید. 
همچنان که شـاخه های عملیاتی در هوشمندسـازی شـهرها دارای تنوع و 
گسـتردگی زیادی هستند، گردشـگری آنالین و تأثیرات فناوری های نوین 
نرم افزاری و ارتباطی بر آن نیز مبحث بسـیار گسـترده ای اسـت که مطمئناً 

تشریح آن از این مقال خارج است.
از این رو در این مجال قصد داریم مرور کوتاهی داشـته باشـیم بر کاربردها و 

تأثیرات اینترنت اشیاء )IOT( بر صنعت گردشگری و 
ظرفیت ها و فرصت هایی که این تکنولوژی به ارمغان 

آورده است. 
اینترنت اشـیاء مجموعه ای اسـت از اشـیاء فیزیکی، 
دسـتگاه ها، ابزارها، سـاختمان ها و وسایل نقلیه است 
که با جای گیری چیپ های الکترونیکی، سنسـورها، 
نرم افزارهـا و ابزارهای ارتباطی تحت شـبکه از طریق 

اینترنت قابل دسترسی و کنترل هستند. 

g اینترنت اشیاء و تحلیل رفتار گردشگران
همچنـان کـه مـردم با اسـتفاده از اینترنت، به اطالعات مختلفـی در رابطه با 
شـرکت ها و سـازمان ها دسـت می یابند، شرکت ها و سـازمان ها نیز از طریق 
اینترنت اشـیاء به اطالعات گسـترده ای در رابطه با مردم دسترسـی خواهند 
داشت. اینترنت اشیاء می تواند عملکرد و رفتارهای مردم را در محیط واقعی 
مـورد تجزیـه و تحلیـل و رصـد قرار دهـد. یکی از وجـوه کاربردی ایـن ابزار، 
بررسی رفتار و عالیق گردشگران است؛ کشف الگوهایی که از دنیای حقیقی 
اسـتخراج می شـوند، نـه از رفتـار کاربـر در فضای 
مجـازی. اطالعاتی که تا حدود بسـیار زیادی قابل 
اسـتناد و قابـل اتـکاء خواهد بـود. اینترنت اشـیاء 
همچنین می تواند به یکی از ابزارهای بسیار دقیق 
در حوزه  سـنجش رضایت مشـتری تبدیل شـود. 
سنجشـی که با اسـتفاده از الگوریتم های پیچیده 
نرم افـزاری و هوش مصنوعی می تواند واکنش های 

کاربردهایاینترنتاشیاء
درصنعتگردشگری

و  عملکرد  می تواند   IOT  
محیط  در  را  مردم  رفتارهای 
و  تحلیل  و  تجزیه  مورد  واقعی 

رصد قرار دهد

گزارش
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احتمالی و رفتارهای آتی گردشگران را نیز پیش بینی کند. 

g اینترنت اشیاء و هتلداری
امروزه در کشورهای مختلف، هتل های زیادی هستند که عالوه بر رزرواسیون 
آنالیـن اتاق هـای خـود، از طریـق طراحـی و ارائـه نرم افزارهـای مخصوص 
گوشی های هوشمند، سرویس ها و ابزارهای پیشرفته ای را در اختیار کاربران 

قرار می دهند. 
برای مثال، هتل هایی مانند هیلتون و استار وودز، با استفاده از IOT این امکان 
را بـرای مشـتریان خـود فراهم کرده اند تا درب اتاق هـا را بدون نیاز به کلید یا 

کارت و صرفاً از طریق اپلیکیشن های همراه باز کنند. 
همچنیـن کنتـرل تجهیـزات مختلف اتـاق، ماننـد تنظیم نور و دمـا، کانال 

تلویزیون نیز از طریق این اپلیکیشن ها به آسانی قابل انجام خواهد بود. 
اینترنـت اشـیاء همچنیـن می توانـد کنتـرل دقیقـی بر وضعیـت فیزیکی و 
تأسیسـاتی هر اتاق داشـته باشـد؛ به نحـوی که با برنامه ریـزی و زمان بندی 
صحیح برای سـرویس بموقع این تجهیزات، از بالاسـتفاده شـدن اتاق ها در 

زمان رسیدگی و سرویس فنی جلوگیری کند. 

g  اینترنت اشیاء و چمدان های
هوشمند

یکی از اسـترس زاترین چالش ها در زمان مسـافرت 
بخصـوص مسـافرت های خارجـی، مفقـود شـدن 
چمدان هاسـت. چمدان هـای هوشـمند عـالوه بـر 
بهره گیـری از GPS بـرای رهگیری موقعیت مکانی، 
می توانند مشـکالت امنیتی مربوط به این وسـایل را 
نیـز کاهش دهنـد؛ قفل های هوشـمندی که تنها از 
طریق اپلیکیشـن های همراه قفل گشـایی خواهند 

شد. 
استفاده از این تکنولوژی، در بخش های مختلف دیگری مانند فرودگاه ها نیز 
در حال گسترش است. چمدان های هوشمند می توانند بدون نیاز به اپراتوار 
تحویل داده شوند و بی هیچ دغدغه ای در فرودگاه مقصد تحویل گرفته شوند. 
تمامی فرآیندهای مربوط به تحویل و انتقال آنها به هواپیما و بالعکس نیز به 

راحتی از طریق تلفن همراه قابل رهگیری خواهد بود. 
g اینترنت اشیاء و اماکن تفریحی

 اینترنـت اشـیاء در اماکن تفریحی کاربردهای متنوعـی دارد که از آن جمله 
می توان به دستگاه های هوشمند امانات اشاره کرد. دستگاه هایی که می توانند 
اشـیاء و وسـایلی که گردشـگران به همراه دارند را با اسـتفاده از فرآیندی که 

توسط گوشی های هوشمند مدیریت می شود، دریافت و نگهداری کنند. 
همچنین تمامی فرآیندهای مربوط به ورود و خروج و دریافت آنی اطالعات، از 
طریق سنسورهای موجود در ابزارهای IOT به راحتی قابل مدیریت خواهد بود.  
اینترنت اشیاء عالوه بر تسهیل، تسریع و افزایش امنیت در فرآیندهای مرتبط 
با صنعت توریسـم، ایجادکننده مکانیسـم بسیار مؤثری برای صرفه جویی در 
مصرف سـوخت و انرژی خواهد بود و بهره گیری از این مکانیسـم های فنی در 
کشورهایی که با چالش انرژی مواجه هستند، یک ضرورت حیاتی خواهد بود. 

g اینترنت اشیاء و صنعت حمل ونقل
حمل ونقـل و جابجایـی آسـان، یکـی از ضرورت ها 
و ارکان توسـعه گردشـگری در هر کشـوری اسـت. 
مدیریـت ترافیـک در سـطح شـهرها،جاده ها و 
حمل  ونقـل ریلی ازجمله زمینه های کاربرد IOT به 
حسـاب می آید. اینترنت اشـیاء عالوه بر این موارد، 
در حال تحقق یکی از لذتبخش ترین رؤیاهای بشـر 

امروزی است؛ »خودروهای خودران«. 

به   IOT وسیله  به  دنیا  در 
داده  اجــازه  این  گردشگران 
می شود که بدون کلید یا کارت 
به وسیله یک  فقط  و  هوشمند 
اپلیکیشن، درب اتاق های هتل 

را باز یا بسته کنند

گزارش
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قـرارداد جدیـدی که میان مایکروسـافت و Land O›Lakes امضا شـده، 
قرار اسـت آثار مثبت زیادی برای صنعت کشـاورزی و همچنین بهبود بازده 

محصوالت لبنی به همراه بیاورد.
مایکروسـافت و لنـد اولیکـس )Land O’Lakes( به تازگـی از امضـای 
قراردادی چندسـاله خبر دادند. به واسـطه این قرارداد مهم، مایکروسـافت با 
استفاده از فناوری های روز تالش می کند در راستای بهبود صنعت کشاورزی 
قـدم بـردارد. مایکروسـافت و لنـد اولیکـس در اقدامی مشـترک قصد دارند 
بهبودهایـی روی زنجیره تأمین و گسـترش شـیوه های پایداری محصوالت 
اعمال کنند. این دو شـرکت همچنین در پی وسـیع تر کردن میزان اسـتفاده 
از فناوری در صنعت کشاوری به خصوص برای مناطقی که فناوری در آن جا 
نفـوذ زیـادی نـدارد، هسـتند. بیانیـه جدیدی کـه به تازگی روی وب سـایت 
مایکروسـافت قرار گرفته اسـت، جزئیاتی درمورد مفاد قرارداد این شـرکت 

بـا لند اولیکس و همکاری هایی که این دو شـرکت 
در پی عملی کردن آن ها هستند، بیان می کند.

آمار رسمی نشان می دهد که لند اولیکس مجموعاً 
۱۵0 هکتـار زمین زراعـی در اختیار دارد؛ بنابراین 
مایکروسـافت  فناوری هـای  پیاده سـازی  رونـد 
در ایـن زمین ها با سـرعتی مناسـب انجـام خواهد 

گرفت. مایکروسـافت و لند اولیکس قصد دارند با اسـتفاده از فناوری هوش 
مصنوعی و همچنین فناوری های حوزه ابری، کشـاورزی را باثبات تر و البته 
سـودمندتر بکنند. »سـاتیا نـادال«، مدیرعامل مایکروسـافت، در این رابطه 
می گویـد: »ازطریق همکاری تجاری مان تـالش خواهیم کرد قدرت پلتفرم 
ابـری آژور و همچنیـن توانایی هـای ایـن پلتفرم در حوزه هـوش مصنوعی را 
بـرای کمـک به لند اولیکس به کار ببندیم. آژور به لند اولیکس کمک خواهد 
کرد شـماری از پرفشـارترین چالش هایی را که امروزه صنعت کشـاورزی با 
آن  ها مواجه است، رفع کند. این پلتفرم همچنین لند اولیکس را قادر خواهد 
سـاخت در مسـیر پر کردن شـکاف بین جامعه های روسـتایی و شهری قدم 

بردارد«.
 مایکروسـافت در ادامـه بیانیـه جدید خود به این موضوع اشـاره می کند که 
امـروزه صنعت کشـاورزی برخی چالش های جـدی پیش روی خود می بیند 
کـه شـامل مـواردی مثل مشـکالت زنجیـره تأمین، 
مشـکالت تولیـدی و فاکتورهـای مشـابه هسـتند 
و می تواننـد به نوبـه خـود روی کسـب و کار اثـر منفی 
بگذارنـد. همـکاری تجـاری بیـن مایکروسـافت و 
 لنـد اولیکـس باعـث برطرف شـدن شـماری از ایـن 

مشکالت می شود.

تالشمایکروسافتولنداولیکس
برایبهبودصنعتکشاورزی

 مایکروسافت
 در پی بهبود بازده 

محصوالت لبنی است

گزارش
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»نـادال« به همراه »بِث فورد«، مدیرعامل لند اویلکس، 
کنفرانسـی مجازی ازطریق مایکروسـافت تیمز برگزار 
کردنـد کـه ردموندی هـا پـس از اتمام کنفرانـس،  آن را 
ازطریق یوتیوب برای تماشـا در دسـترس قرار دادند. در 
کنفرانس موردبحـث جزئیات جالبی درمورد همکاری 
بین مایکروسافت و لند اولیکس اعالم شد. این دو شرکت 

قصـد دارنـد در تالش و همکاری با یک دیگر، شـماری از فناوری های پرکاربرد 
را کـه امـروزه در دسـترس هسـتند، به درون یـک معماری واحـد ادغام کنند. 
کنار هم قرار گرفتن این فناوری ها به لند اولیکس امکان خواهد داد به داده هایی 

بیشتر و بینشی وسیع تر برای اتخاذ تصمیمات آینده دست پیدا کند.
بدین ترتیب روند تعیین اسـتراتژی به شـکلی مؤثرتر انجام خواهد پذیرفت و 
محصوالت لند اولیکس سـود بیشـتری عاید این شـرکت خواهند کرد. برای 
مثال به لطف فناوری های مایکروسـافت کشـاورزان ممکن است نشانه هایی 
از تنش هـای گیاهی را مشـاهده کنند. تنش ها در پاسـخ به ناهنجاری های 
محیطـی در گیاهـان رؤیـت می شـوند کـه از بین آن هـا می توانیـم به تنش 
خشـکی و تنش شـوری اشـاره کنیم. کشـاورزان پس از مشـاهده نشانه های 
تنـش گیاهـی، خواهنـد فهمید کـه در چه زمانی به چه نحـوی اقدام کنند تا 
مشـکلی بـرای گیـاه پیش نیاید و میزان ضرر کاهش پیـدا کند. بدین ترتیب 
کشاورزان در بهترین زمان ممکن، درست ترین اقدامات را انجام می دهند تا 

بازده محصول به شکلی محسوس افزایش پیدا کند.

مایکروسـافت و لنـد اولیکـس همچنیـن از خلق 
راهـکاری تحـت عنـوان Digital Dairy خبـر 
می دهند. این راهکار با استفاده از تکنیک رایانش 
هـوش  )Edge Computing( و  لبـه ای 
مصنوعـی، داده هایـی بسـیار مهـم و حیاتـی در 
دسـترس تولیدکننده هـای لبنیات قـرار خواهد 
داد. داده هایی که پروژه موردبحث در دسـترس تولیدکننده ها قرار می دهد 
شـامل مـواردی مثـل وضعیت آب و هـوا،  مدیریت خوراک و بهداشـت دام ها 
می شـود. تمامـی ایـن داده ها به لطف اسـتفاده از حسـگرهایی ویژه به همراه 
اپلیکیشـن هایی خـاص ارائـه خواهند شـد. با ایـن مجموعه داده ارزشـمند، 
تولیدکنندگان لبنیات اطمینان می یابند که شیر به هنگام گذراندن مراحِل 
تعیین شده در زنجیره تأمین  فاسد نشود. به عالوه میزان غذای هدررفته برای 

دام ها نیز کاهش پیدا می کند. 
همـکاری تجـاری بین مایکروسـافت و لند اولیکس افزون بـر بهبود بازدهی 
محصـوالت زراعـی و البتـه روند مدیریـت لبنیات، آثاری مهـم روی مبحث 
زیسـت محیطی صنعـت کشـاورزی خواهـد گذاشـت. مایکروسـافت و لنـد 
اونکیس در کنار موارد یادشده، قصد دارند در همکاری با یک دیگر، اتصاالت 
پهن باند را برای مناطق روستایی بیشتری ارائه دهند. مایکروسافت ازطریق 
 پـروژه Airband نیـز تـالش خواهـد کـرد افـراد بیشـتری را بـه اینترنـت

متصل کند.

مایکروسافت با پلتفرم آژور 
می خواهد کشاورزی را 
سودمندتر از قبل  کند

گزارش
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اپل به دنبال استخدام تعداد زیادی مهندس برای توسعه فناوری نسل ششم 
شبکه موبایل است.

برپایه این گزارش؛ غول فناوری واقع در کوپرتینو چندی پیش در مراسـمی 
موسوم به Hi Speed، نسل جدید آیفون هایش را به عنوان اولین محصوالت 
مبتنی بر 5G خود، رونمایی کرد و نکته جالب این است که اپل در هر ۴آیفون 
در کنـار مودم هـای X55 کوالـکام، از آنتن های ارتباطـی خود به منظور ارائه 
5G استفاده کرده است؛ اتفاق مهمی که بیش از هر زمانی به شایعات مبنی بر 
تولید مودم های اختصاصی دامن می زد. دیری نپاید که جانی سروجی، مدیر 
ارشد سخت افزار اپل، در بیانیه ای این امر را تأیید و اظهار داشت که این شرکت 
توسـعه مودم های سـلوالر را در اولویت قرار داده که می تواند نقطه عطفی در 

کاهش وابستگی این شرکت به کوالکام باشد.
بنابر گزارش اپل اینسـایدر و به نقل از مارک ِگرمن از بلومبرگ، اپل کار را از 
توسعه فناوری 5G فراتر گذاشته و از قرار معلوم، به دنبال جذب مهندسانی 
بـرای تکمیـل تیـم توسـعه فنـاوری 6G اسـت. به گفتـه ِگرمن، فهرسـت 
استخدامی این شرکت مربوط به موقعیت دفاتر اپل در سیلیکون ولی و َسن 
دیگو اسـت. این دقیقاً جایی اسـت که این شـرکت در زمینه توسعه فناوری 

بی سیم و طراحی تراشه فعالیت می کند.
به ادعـای گـزارش مذکـور، حیطـه کاری افـرادی کـه بـرای ایـن مشـاغل 
اسـتخدام شـده اند، بـه طراحـی و تحقیق وتوسـعه فناوری هـای مرتبـط با 
نسـل ششـم شبکه موبایل، سیسـتم های ارتباطی بی سیم برای شبکه های 
دسترسـی رادیویـی و حضـور فعـال در مجامـع صنعتـی و دانشـگاهی 
عالقه منـد بـه فنـاوری 6G مربوط می شـود. گفتنی اسـت اپل با پیوسـتن 
بـه گـروه صنعـت 6G موسـوم بـه )ATIS( عالقـه به ایـن فناوری را نشـان 

داده بـود و اکنـون بـا اسـتخدام مهندسـان خبـره در ایـن حوزه ُمهـر تأیید 
 دیگـری بـر ایـن ماجـرا می زنـد. بیانیه اسـتخدامی اپل به شـرح زیر اسـت:

شـما فرصـت منحصربه فـرد و پـاداش دهنده ای برای سـاخت نسـل بعدی 
فناوری بی سیم دارید که تأثیر زیادی بر محصوالت آینده اپل خواهد داشت. 
در ایـن نقـش شـما در مرکز یک گـروه تحقیقاتی پیشـرفته خواهید بود که 

مسئولیت ایجاد فناوری های دسترسِی رادیویی در دهه آینده را دارد.
اپـل از سـال 20۱۶ تـا 20۱8 از سـخت افزار »بانـد پایـه« اینتـل اسـتفاده 
می کـرد؛ امـا گفتـه می شـود کـه اینتـل قـادر بـه ارائـه بـه موقـع فنـاوری 
5G بـرای ارائـه در سـال 2020 نبـوده اسـت و همیـن موضـوع بـه توافـق 
اپـل و کوالـکام انجامیـد. شـایعات مربـوط بـه عالقه اپـل به فنـاوری مودم 
بـه سـال 20۱۴ بـاز می گـردد؛ امـا گزارش هـای اخیـر نشـان می دهـد که 
اپـل درحالی کـه در دادگاه بـا کوالـکام مبـارزه می کـرد، برنامه هـای تولید 
 مـودم اختصاصـی خـود را به صـورت چشـمگیری تقویـت کـرده اسـت.

اپل در سـال 20۱7 از کوالکام به دلیل هزینه های صدور مجوز ثبت اختراع 
شکایت کرد؛ اقدامی که موجب تشدید مسائل حقوقی در سراسر جهان شد 
و سـرانجام در آوریل 2020، دو شـرکت یادشـده به توافق رسیدند. با توافق 
کوالکام و اپل، اینتل توسعه فناوری مودم 5G خود را متوقف کرد و سرانجام 
نمونـه کارهـای ثبـت اختراع و بخش مودم های 5G خود را با بیش از 2200 
کارمنـد بـه قیمت یک میلیارد دالر به اپـل فروخت. فراتر از مالکیت معنوی 
بخش مودم های اینتل، اپل طی چند سـال گذشـته استعدادهای مهندسی 

را از کوالکام و دیگر بازیگران اصلی صنعت استخدام کرده است.
بااین اوصاف، اپل در حال توسعه مودم های 5G اختصاصی خود برای کاهش 
بیشتر وابستگی به کوالکام است. گفته می شود آخرین تالش اپل برای تولید 

جذب مهندسان برای فناوری 6G در اپل  

فناوری+
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اطالعات منتشـر شـده در فضای مجازی خبر از تمایل مایکروسافت برای 
خرید شبکه اجتماعی پینترست می دهد.

برپایـه ایـن گـزارش؛ مدتـی اسـت کـه اخبـار متعـددی دربـاره تمایـل 
شـرکت مایکروسـافت برای خرید شـبکه اجتماعی پینترسـت در فضای 
مجازی منتشـر می شـود اما این موضوع تاکنون به تایید رسـمی شـرکت 
مایکروسـافت نرسـیده بـود. به تازگـی اخباری در فضای مجازی منتشـر 
شـده اسـت که نشـان می دهد شـرکت مایکروسـافت در هفته های اخیر 

سعی داشته دو پلتفرم pinboard و Pinterest را خریداری کند.
طبق اطالعات موجود ظاهرا شـرکت مایکروسـافت قصد دارد شبکه  های 
اجتماعی که دارای شـهرت نسـبی هستند را خریداری کرده و تمام آن ها 
را در قالب یک شبکه اجتماعی به نام Azure در دسترس افراد قرار دهد. 
قیمت پیشـنهادی شـرکت مایکروسـافت برای خرید پینترسـت حدود 
۵۱میلیارد دالر اعالم شـده اسـت، این مبلغ باالترین پیشنهادی است که 
تاکنون برای خرید این شـبکه اجتماعی پیشـنهاد شده بود. رقم پیشنهاد 
شـده از سـوی مایکروسـافت حدود دو برابر رقم پیشـنهاد شـده از سـوی 

 شـبکه اجتماعی LinkedIn اسـت که در سـال 20۱۶ مطرح شـده بود.
در حال حاضر شـرکت مایکروسـافت اطالعات خاصی را درباره پیشـنهاد 
خریـد خود اعالم نکرده و از سـواالت خبرنـگاران مبنی بر علت خرید این 
شبکه اجتماعی نیز سر باز زده است. پلتفرم پینترست که در سال 200۹ 
فعالیت خود را آغاز کرد توانست بیش از صد میلیون کاربر فعال ماهانه را 

تا سال گذشته به دست آورد.
 این در حالی اسـت که این شـبکه اجتماعی در حال حاضر بیش از ۴۵0 
میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد. به طور کلی شمار کاربران فعال 
ماهانه این پلتفرم در سه ماهه چهارم سال گذشته ۳7 درصد رشد داشته 
و به ۴۴۹ میلیون نفر رسـیده اسـت. بر اسـاس اخبار منتشـر شده از سوی 
شـبکه اجتماعی پینترسـت درآمد این شـبکه اجتماعی در سـال 2020 
بیش از ۵8 میلیون دالر تخمین زده شـده اسـت. با این حال باید منتظر 
بود و دید شـرکت مایکروسـافت چه برنامه ای برای این شـبکه اجتماعی 
خواهد داشت. گفتنی است که در سال 2020 نیز مایکروسافت به دنبال 

خرید شبکه اجتماعی تیک تاک بود.

خرید شبکه اجتماعی پینترست توسط مایکروسافت 

ماژول های AiP نشان می دهد این شرکت برای توسعه ماژول های RF جلویی 
)RF-FEM( به پیشـرفت هایی دسـت یافته است و با سرعت به سمت هدف 
نهایی اش به منظور تأمین مودم ارتباطی محصوالتش حرکت می کند. فراتر 
از آن، این شرکت با شروع توسعه 6G به نوعی قصد دارد رقبا را با چالش مواجه 
 کند و توشـه ای برای پیشـتازی در آینده این فناوری در اختیار داشته باشد.

اپل بعد از توافق با کوالکام، به منظور ارائه فناوری 5G در خانواده آیفون ۱2 
از مودم های این شرکت موسوم به X55 بهره می گیرد. غول دنیای فناوری 
در سـطح جهانـی از فرکانـس sub-6GHZ و تنهـا در ایالت متحده آمریکا 
از فرکانس بسـیار پر سـرعت mmWave پشـتیبانی می کند. با وجود این 
محدودیت، فناوری 5G باعث ایجاد چرخه فوق العاده ای از تقاضا در سراسر 
جهان، به ویژه در کشورهایی با زیرساخت شبکه قوی مانند چین شده است.

دقیقاً مشـخص نیسـت که مودم های داخلی اپل چه زمانی آماده می شـوند؛ 
امـا اعتقـاد بـر این اسـت که اپـل در وهله نخسـت قصد دارد بـا اضافه کردن 
شرکت های جدید به زنجیره تأمین، محدوده استفاده از فرکانس فوق سریع 
mmWave را در آیفـون ۱۳ گسـترش و احتمـاال بـا بلوغ ایـن فناوری، به 

پشتیبانی از 5G برای باند های بیشتر در سراسر جهان ادامه دهد.
به طورکلی، انتظار نمی رود فناوری 6G به این زودی ها روانه بازار شـود؛ اما 
بیانیه اسـتخدامی اپل نشـان می دهد که این شـرکت برای به چالش رقبای 
سـنتی این صنعت بسـیار مشـتاق اسـت. درنهایت، باید به این نکته توجه 
داشـت کـه درحالی که هسـته اصلی فناوری های 6G تعریف شـده اسـت، 
اسـتفاده و عمومی شـدن این فناوری سـالیان متمادی یا شـاید تا یک دهه 

دیگر به طول انجامد.
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بالن هـای اینترنـت پروژه لون گوگل با اسـتفاده از هـوش مصنوعی می توانند 
تقریبا یک سال در حال پرواز باقی بمانند.

بر پایه این گزارش؛ گوگل اعتقاد دارد با استفاده از الگوریتم های پیشرفته تر و 
دقیق تر می توان پرواز بالن های غول آسای پرشده از گاز هلیوم را بهبود بخشید. 
به  نظر می رسد این ایده برای گوگل جواب داده است و این شرکت واقعاً توانسته 
پرواز بالن های غول آسایش را که سرویس اینترنت ارائه می دهند، بهبود دهد.

طی چند سال اخیر، پروژه لون )Project Loon( که یکی از زیرمجموعه های 
آلفابـت )شـرکت مـادر گـوگل( محسـوب می شـود، در تـالش بوده اسـت تا  
دسترسـی به اینترنت را در مناطق غیر شـهری و دورافتاده جهان ممکن کند. 
لون برای دسـتیابی به این هدف،  سـراغ بالن هایی رفته اسـت که در ارتفاع زیاد 
در استراتوسـفر به  پرواز درمی آیند و به  لطف آن ها نوعی شـبکه بی سیم هوایی 

ایجاد می شود.
سـال گذشـته میالدی، لون اعالم کرد ناوگان بالن هایش از رکورد یک میلیون 
ساعت پرواز در استراتوسفر عبور کرده است. در پایان ماه اکتبر 2020 )اوایل 
آبان ۱۳۹۹(، لون رکورد دیگری در زمینه طوالنی ترین پرواز در استراتوسـفر 
ثبت کرد و بالن هایش به  مدت ۳۱2 روز در هوا معلق باقی ماندند. این طور که لون 
می گوید، این بالن ها مسـافتی در حدود ۱۳۵ هزار مایل )2۱7,2۶۱کیلومتر( 

را پوشش می دهند. 
در مقالـه جدیـدی کـه به تازگی در مجله Nature منتشـر شـده اسـت، لون 
توضیـح می دهـد کـه بالن هـا چگونه می توانند هـر بار تا چندیـن هفته در هوا 
معلق بمانند و به فعالیت ادامه دهند. نکته جالب این است که بالن ها می توانند 
بدون دخالت انسـان و حتی بدون آگاهی کامل از بادهایی که در استراتوسـفر 
مـی وزد، همچنـان پـرواز کنند. راز موفقیت لون چیسـت؟ از قـرار معلوم لون 
 بـه  شـکلی گسـترده از فناوری های به روز هـوش مصنوعی اسـتفاده می کند.

»سال کاندیدو«، مدیر ارشد واحد فناوری لون، به خبرگزاری دیجیتال ترندز 
می گویـد بالن هـای این شـرکت ارتفاعشـان را افزایش یا کاهـش می دهند تا 
بتواننـد در معـرض جریان هـای مطلـوب باد قرار بگیرند که باعث می شـود در 
جهـت مـورد نظـر حرکت کنند. تصمیم برای زمان باال یا پایین رفتن بالن های 
لون توسـط »الگوریتم هایی پیچیده« گرفته می شـود و ظاهراً انسـان دخالتی 

در این موضوع ندارد.

به طور سـنتی الگوریتم های مورد بحث توسـط انسـان طراحی می شوند؛ 
امـا مدیـر ارشـد فنـاوری لـون می گویـد ایـن شـرکت به  کمـک تکنیک 
هـوش  از   ،)Reinforcement Learning( تقویتـی  یادگیـری 
مصنوعی به منظور سـاخت الگوریتم بهره می گیرد. »سال کاندیدو« ادامه 
می دهد: »اساسـاً دسـتگاهی می سـازیم که می تواند بهتر از ما انسـان ها، 
سیسـتم ناوبـری را طراحـی کنـد. دسـتگاه مـورد بحـث، فرایند سـاخت 
 سیسـتم های ناوبـری را در زمانـی کوتاه تر از انسـان  به  انجام می رسـاند.« 
یادگیـری تقویتـی یکـی از زیرشـاخه های فنـاوری یادگیـری ماشـین 
)Machine Learning( محسـوب می شـود و به  شکلی عمده از مکتب 
رفتارگرایـی در روان شناسـی الهام گرفته اسـت. رهنمـود اصلی یادگیری 
تقویتـی یـک ایـده خاص اسـت کـه براسـاس آن، اپراتورهـای نرم افزاری 
می تواننـد بـا حداکثـر پاداِش تعیین شـده، یاد بگیرند کـه اقدامات الزم را 

انجام دهند.
بارهـا در رسـانه ها گفته شـده که واحـد دیپ ماینـد )DeepMind( گوگل 
از یادگیـری تقویتـی بـرای تعلیـم دادن نوعی هوش مصنوعی اسـتفاده کرده 
اسـت. هـوش مصنوعـی دیپ ماینـد صرفاً با اسـتفاده از پیکسـل هایی که هر 
کـدام از فریم هـای بازی های کالسـیک آتاری را سـاخته اند و همچنین امتیاز 
روی صفحه، امکان تجربه این بازی ها را فراهم می کند. با به  حداکثر رسـاندن 
امتیـاز، دیـپ ماینـد کـه از طریق آزمون و خطا یاد گرفته اسـت بازی ها را اجرا 
 کنـد، بـه   حـدی مهارت هایـش را تقویـت می کند تـا در آن بازی خبره شـود. 
البتـه بـه  پـرواز درآوردن بالـن بـا ایـن هـدف که از مسـیر مورد نظـر منحرف 
نشـود و همچنـان بـه  خدمت رسـانی ادامـه دهـد، بسـیار متفـاوت بـا اجرای 
بـازی ویدئویـی اسـت و پیچیدگی بیشـتری دارد. سـفر موفقیت آمیز بالن در 
آسـمان، با تخصیص امتیازی خاص همراه نمی شـود. در واقع امتیازی وجود 
نـدارد کـه بـه ما نشـان دهد پرواز بالـن موفقیت آمیز انجام شـده اسـت. اما به 
گفتـه کاندیـدو، تکنیـک یادگیـری تقویتی، بخشـی حیاتـی از موفقیت لون 
 محسـوب می شـود و نمی تـوان از کنـار نقـش مهم آن به سـادگی عبـور کرد.

کاندیـدو می گویـد یادگیری تقویتی می توانـد حجم عظیمی از اطالعات را در 
زمانی کوتاه پردازش کند و از نتایِج به دست آمده در راستای حل کردن مسائل 
بهره بگیرد. این درحالی است که انسان به طور ذاتی در ابتدا باید بفهمد چگونه 

پرواز بالن های گوگل با استفاده از هوش مصنوعی 
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متوسـط سـرعت دانلود اینترنت موبایل تا پایان نخسـتین ماه سال202۱ 
در ایران، 2۶.0۹مگابیت برثانیه است این در حالی است که میانگین دانلود 

در اینترنت موبایل جهان۴7.20 مگابیت برثانیه است. 
برپایه این گزارش؛ طبق اطالعات وب سایت Speedtest که شاخص های 
جهانی اینترنت در کشورها را بررسی می کند، تا ماه دسامبر سال 2020، 
متوسـط جهانی سـرعت دانلـود اینترنت موبایـل، ۴7.20 مگابیت برثانیه 
و متوسـط جهانی سـرعت آپلود اینترنت موبایـل،  ۱2.۶7 مگابیت برثانیه 
بـود. در حـوزه اینترنت ثابت نیز متوسـط جهانی سـرعت دانلـود، ۹۶.۴۳ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵2.۳۱ مگابیت برثانیه بود.

طبـق آخریـن آمـار، تا مـاه ژانویه 202۱، متوسـط جهانی سـرعت دانلود 
اینترنـت موبایـل، ۴۶.7۴ مگابیت برثانیه و متوسـط جهانی سـرعت آپلود 
اینترنـت موبایـل، ۱2.۴۹ مگابیت برثانیـه و تاخیـر، ۳7 میلی ثانیه اسـت. 
در حـوزه اینترنـت ثابـت نیـز متوسـط جهانـی سـرعت دانلـود، ۹۶.۹8 
مگابیت برثانیه و متوسـط جهانی سـرعت آپلود  ۵۱.28 مگابیت برثانیه و 

تاخیر، 20 میلی ثانیه است.
رتبـه یـک تا پنـج اینترنت موبایل در جهان تا مـاه ژانویه 202۱، به ترتیب 
بـه امارات متحده عربی )۱8۳.0۳ مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )۱7۱.2۶ 
مگابیت برثانیـه(، قطـر )۱70.۶۵ مگابیت برثانیـه(، چیـن )۱۴۹.۶8 
مگابیت برثانیـه( و عربسـتان سـعودی )۱۱۵.8۴ مگابیت برثانیـه( تعلـق 
دارد. همچنیـن رتبـه یـک تـا پنـج اینترنـت پهن بانـد ثابت در جهـان، به 
ترتیـب بـه سـنگاپور ) 2۴7.۵۴ مگابیت برثانیـه(، هنگ کنـگ )22۹.۴۵ 
مگابیت برثانیـه(، تایلنـد )220.۵۹ مگابیت برثانیـه(، رومانـی )۱۹8.0۱ 

مگابیت برثانیه( و دانمارک )۱۹0.۳2 مگابیت برثانیه( تعلق دارد.

در حـال حاضر متوسـط سـرعت دانلـود اینترنت موبایل در ایـران 2۶.0۹ 
مگابیت برثانیـه و متوسـط سـرعت آپلـود اینترنـت موبایـل، ۱۱.۳۹ 
مگابیت برثانیه اسـت که رتبه ایران را به 8۵ از میان ۱۴0 کشـور رسـانده 
اسـت. این در حالی اسـت که در ماه دسامبر 2020، متوسط سرعت دانلود 
اینترنت موبایل در ایران 2۵.۳0 مگابیت برثانیه و متوسـط سـرعت آپلود 

اینترنت موبایل، ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه بود.
همچنیـن طبـق ایـن آمـار، اینترنـت موبایـل ایـران در حـال حاضـر از 
 اوکرایـن و مائوروتیـوس کندتـر و از فیلیپیـن و عـراق سـریع تر اسـت.

در حـال حاضـر در حوزه اینترنت ثابت، متوسـط سـرعت دانلـود در ایران، 
۱۹.۴2 مگابیت برثانیـه و متوسـط سـرعت آپلـود ۱2 مگابیت برثانیـه 
اسـت کـه رتبـه ایـران را بـه ۱۳۱ از ۱7۵ کشـور می رسـاند. در حـوزه 
اینترنـت ثابت در ماه دسـامبر، متوسـط سـرعت دانلود در ایـران، ۱8.۳۳ 
 مگابیت برثانیـه و متوسـط سـرعت آپلـود ۱۱.۱۳ مگابیت برثانیـه بـود.

همچنیـن طبـق ایـن آمـار، اینترنـت ثابت ایـران در حال حاضـر از توگو و 
هندوراس کندتر و از صحرای غربی و نیکاراگوئه سریع تر است.

 ایران در بین 140 کشور جهان،
در سرعت اینترنت موبایل رتبه85 را در اختیار دارد

به اطالعاتی که به دست آورده است واکنش نشان دهد و همین موضوع زمان بر 
اسـت. از آن جایی که سیسـتم ناوبری لون با درنظرگرفتن تعداد زیادی فاکتور 

و اطالعات و داده بهبود پیدا می کند، از پیچیدگی کاِر نهایی کاسته می شود.
بـا اسـتفاده از یادگیـری تقویتی و براسـاس دانشـی کـه از تاریخچه وزش 
بـاد در مناطـق در دسـترس قرار دارد، بالن های شـرکت لـون که از هوش 
مصنوعی قدرت می گیرند می توانند تصمیماتی مطلوب برای نحوه حرکت 
کـردن بگیرنـد. البته فاکتورهای دیگری روی تصمیم بالن ها برای حرکت 
کردن اثرگذار هسـتند که شـامل بادهای مشاهده شده و پیش بینی شده و 

همچنین مسیرهای پیش بینی شده برای پرواز در آینده می شود. 
تمامـی ایـن داده هـا به دقت مورد بررسـی قـرار می گیرند و پیـش از اتخاذ 
 تصمیم نهایی توسـط بالن، سـناریوهای مختلف شبیه سـازی می شـوند. 
سیسـتم جدید مبتنی  بر یادگیری تقویتی، در مقایسـه  با سیسـتم هایی 

کـه پیش تـر برای کنترل بالن های لون مورد اسـتفاده قـرار می گرفتند به 
 شـکلی مؤثرتر عمل می کنند و باعث می شـوند بالن ها به  شـکلی بهتر در 
محـدوده ایسـتگاه زمینـی فعالیت کنند تا سـیگنال ها را به خوبی دریافت 
و ارسـال کننـد. اسـتفاده از سیسـتم جدیـد باعـث می شـود زمانی کـه 
 بالـن از مسـیر اصلـی اش خـارج شـد، سـریع تر از قبـل به مسـیر بازگردد.

کاندیدو می گوید: »الگوریتم جدید ما که از یادگیری تقویتی نشأت گرفته، 
 امروز فعال است و به بالن های ما کمک می کند در باالی ِکنیا به  پرواز درآیند.«

آلفابت سـال ها اسـت که خود را به اسـتفاده از فناوری برای اهدافی مثبت 
متعهد می داند. هرچه تعداد افرادی که لون به آن ها اینترنت ارائه می دهد 
افزایش یابد، آلفابت بیشـتر و بیشـتر به اهدافش دسـت پیدا می کند. برای 
دستیابی به این هدف، استفاده از فناوری های به روز و پیشرفته ضروری به 

 نظر می رسد و ظاهراً لون در همین راستا قدم برمی دارد.
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محققان با اسـتفاده از سـریع ترین ابررایانه جهان، یک مدل جدید هوش 
مصنوعـی ابـداع کرده انـد کـه از آن می تـوان برای پیش بینی سـونامی و 

توفان های مهیب دریایی استفاده کرد.
سـونامی در یک دهه اخیر خسـارات سـنگینی به ده ها کشـور جهان وارد 
کرده و یکی از مهم ترین مشکالت برای مقابله با آن، دشواری پیش بینی 

این پدیده مخرب است.
پژوهشـگران برای حل این مشـکل، مدل هوش مصنوعی تازه ای را ابداع 
کرده اند که پیش بینی سـونامی و سـیل ناشـی از آن در نواحی سـاحلی را 
تسـهیل می کنـد. این ابـزار هوش مصنوعـی که فوگاکو نام دارد، توسـط 
شرکت های فوجیتسو و رایکن و با همکاری دانشگاه های توکیو و توهوکو 
طراحـی شـده و از دقـت و سـرعت زیـادی برای شـبیه سـازی سـونامی 
برخـوردار اسـت. از طریـق فوگاکـو می تـوان بیـش از 20 هزار سـناریو را 
بـرای وقـوع سـونامی پیش بینی کرد. فعالیت این مدل مبتنی بر بررسـی 
داده های موج های سـاحلی شـکل گرفته بعد از زمین لرزه های سهمگین 

 اسـت که در نهایت باعث جاری شـدن سیل در شهرهای ساحلی می شود.
مهم تریـن مزیـت این مـدل هوش مصنوعی امکان اسـتفاده از آن بر روی 
رایانه های شـخصی عادی اسـت. همچنین فرایند پیش بینی مسیر وقوع 
سـیل در عـرض تنها چنـد ثانیه رخ می دهد. بنابرایـن نیروهای امدادی و 
سـازمان های دولتـی مرتبـط با بالیای طبیعی، به خوبـی می توانند از این 

ابزار استفاده کنند.

پیش بینی سونامی با هوش مصنوعی

کاربران فعال اپل واچ 100 میلیونی شدند 
بر اسـاس برآوردهای »نیل سـایبارت« از وب سـایت »Avalon« در حال 
حاضـر بیـش از ۱00 میلیـون کاربـر در سراسـر جهان از اپل واچ اسـتفاده 

می کنند.
برپایـه ایـن گـزارش؛ اولین اپل واچ در سـال 20۱۵ به بازار عرضه شـد و از 
آن زمـان بـه بعـد هر روز بـر تعداد کاربـران این گجت پوشـیدنی محبوب 
اضافـه می شـود. بـا افزایـش ۳0 میلیون کاربر جدیدی که سـال 2020 به 
تعـداد کاربـران اپـل واچ اضافـه شـد، اکنون تعـداد کاربران آن بـه بیش از 
۱00میلیون نفر رسیده است. بررسی های آماری سایبارت نشان می دهد 
که در حدود ۱0درصد کاربران آیفون در جهان تا پایان سال 2020، اپل واچ 
نیز خریداری کرده اند. با توجه به اینکه کاربران ایاالت متحده بیش از سایر 
کشورها از محصوالت اپل استفاده می کنند، رشد تعداد کاربران اپل واچ نیز 
در این کشور شتاب بیشتری نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است.

 آمارها نشان می دهد تا پایان سال 2020، تقریباً ۳۵ درصد کاربران آیفون 
در ایاالت متحده از اپل واچ نیز استفاده می کنند. گزارش های آماری برای 
رقبای اپل می تواند زنگ خطری جدی به حسـاب آید. سـایبارت می گوید 
گزارش های آماری نشان می دهد که اپل واچ چهارمین محصول پرطرفدار 
اپل بعد از آیفون، آیپد و مک است که اگر روند فروش فعلی را طی کند، حتی 
از فروش باالتری نسبت به مک برخوردار خواهد شد. سایبارت می گوید اگر 
اپل امکان استفاده از اپل واچ را برای کاربران غیر آیفون نیز فراهم کند، قطعاً 
به فروش بیشتری دست پیدا خواهد کرد. پیشرفت های خوب اپل واچ در 

حوزه سـالمت و تناسـب اندام باعث شده این گجت پوشیدنی از محبوبیت 
باالیی برخوردار شـود. این گزارش در شـرایطی منتشـر شده است که اپل 
هرگـز آمـار و ارقـام فروش رسـمی اپل واچ را فاش نکرده اسـت و حتی این 
محصول خود را در دسـته بندی پوشـیدنی ها، لوازم خانگی و لوازم جانبی 
شـرکت قرار داده اسـت. آخرین گزارش مالی اپل در فصل اول مالی 202۱ 
خبر از درآمد ۱۳ میلیارد دالری این شـرکت با رشـد ۳0 درصدی نسـبت 

به فصل قبل می دهد.
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همـراه بـا گسـترش فنـاوری خدمـات مالـی در کشـورها، هنـد توانسـته بـا 
سـرمایه گذاری بیشـتر در حوزه »فین تک«، کشور چین را پشت سر گذاشته و 

به صدر این لیست صعود کند.
برپایـه ایـن گزارش سـایت »بیزنس اسـتاندارد« نوشـت در حالـی که صنعت 
فین تک هنوز در مراحل اولیه تصویب خود قرار دارد اما هند در شـرایط خوبی 
قـرار دارد.  هنـد بـه عنوان بزرگترین مقصد آسـیا برای معامـالت فناوری مالی 
)fintech( ظهور کرده و چین را در سه ماهه منتهی به ژوئن 2020 پشت سر 
گذاشـته اسـت.  در گزارش منتشـر شده توسط مشاوران RBSA آمده است که 
هند با حدود ۳۳ معامله به ارزش ۶۴7.۵ میلیون دالر، باالترین سرمایه گذاری 
را در بخش فین تک نسبت به 28۴.۹ میلیون دالر چین در سه ماهه منتهی به 
۳0 ژوئن 2020 داشته است.  از طرفی کل سرمایه گذاری ها در بخش فین تک 
هند طی چهار و نیم سال گذشته )سال تقویمی 20۱۶ تا نیمه اول سال 2020( 
از مـرز ۱0 میلیـارد دالر عبـور کرده اسـت. بنگلور و بمبئی دو شـهر اصلی برای 

شرکت های فین تک به شمارمی روند.
در این گزارش ضمن تاکید بر شیوع کووید-۱۹ در سراسر جهان و محدودیت های 

فراوان آن ، آمده اسـت که باز شـاهد افزایش ۶0 درصدی سـرمایه گذاری های 
فین تک به  ارزش ۱۴۶7 میلیون دالر در نیمه اول سال 2020 در مقایسه با ۹۱۹ 

میلیون دالر برای مدت مشابه سال گذشته در هند بوده ایم.
این در حالی اسـت که بازار فین تک هند در سـال 20۱۹ بالغ بر ۱۹20 میلیارد 
روپیه برآورد شـد و پیش بینی می شـود تا سـال 202۵ به ۶207 میلیارد روپیه 
 )CAGR( برسـد و در طی سـال های 2020  تا 202۵ با نرخ رشد ساالنه مرکب

حدود 22 درصد گسترش یابد.

هند به عنوان بزرگترین مقصد آسیا برای »فین تک« شناخته شد

کاهش ۳8 درصدی شناسایی بدافرازهای مک در سال ۲0۲0
شـرکت توسعه دهنده آنتی ویروس »Malwarebytes« امروز گزارش 
خـود از بدافزارهـای مـک در سـال 2020 را منتشـر کـرده کـه از کاهـش 

۳8درصد شناسایی بدافزارها خبر می دهد.
در سال Malwarebytes ،20۱۹ موفق به شناسایی ۱20,8۵۵,۳0۵ 
تهدید شده بود که در سال 2020 با کاهش ۳8 درصدی به 7۵,28۵,۴27 
مورد رسـیده اسـت. با این وجود به علت دورکاری و انجام کارها به صورت 
آنالین، شناسایی تهدیدها برای کسب و کارها در 2020 نسبت به 20۱۹ 

با رشد ۳۱ درصدی مواجه شده است.
میزان شناسایی آگهی افزار و برنامه های ناخواسته )PUP( در سال 2020 
کاهـش پیـدا کـرده، با این حال طبـق اعـالم Malwarebytes، میزان 
شناسـایی سـایر بدافزارها شـامل در پشـتی، سـرقت داده ها و اسـتخراج 

رمزارزها ۶۱ درصد افزایش داشته است.
اگرچه با تعداد باالیی از بدافزارها روبه رو هسـتیم، اما سـهم آن ها در میزان 
تهدیـدات مـک تنهـا به ۱.۵ درصد می رسـد کـه آگهی افـزار و برنامه های 

ناخواسته سهم باالیی در آن دارند.
 »MacKeeper« برنامه های  ناخواسته شامل نرم افزارهای پاکسازی مانند
 »Mac Cleaner« بـه همـراه اپ هایـی ماننـد »MacBooster« و
و »Mac Adware Cleaner« بیـش از 7۶ درصـد کشـف ها را 
 بـه خـود اختصـاص داده انـد و سـهم آگهی افزارها به 22 درصد می رسـد.

بیشتر این بدافزارها مربوط به ایاالت متحده آمریکا می شوند و محصوالت 
مورد اسـتفاده در کسـب و کارها بیش از برنامه های ناخواسـته، با بدافزار و 

آگهی افزار مواجه شده اند.
در بدافزارهای شناسـایی شـده برای مک، ۱0 خانواده برتر سهمی بیش از 
۹۹ درصد داشته اند و بیش از 80 درصد به علت رفتارهای مشکوک کشف 
شـده اند. »OSX.FakeFileOpener«، اپ های مخرب طراحی شـده 

برای باز کردن فایل ها در دومین رتبه فهرست قرار دارد.
به گفته Malwarebytes، عجیب ترین بدافزار کشف شده در دنیای مک 
در سال ThiefQuest« ،2020« بوده که از طریق سایت های تورنت روی 
دسـتگاه ها نصب شـده اند. پس از آلودگی یک دستگاه، فایل ها رمزگذاری 
 می شـوند و این بدافزار دسـتورالعمل های دریافت باج را نمایش می دهد.

تکنیک های آگهی افزار پیشرفته هم در سال 2020 شناسایی شده اند که 
شامل فیشینگ پسوردهای ادمین و استفاده از کلیک های مصنوعی برای 

نصب خودکار افزونه های مرورگر می شود.
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