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 دکتر امیر مسلمی - قائم مقام مدیر عامل
حرکتـی  چشـم انداز  بـه  نگاهـی  بـا 
آلیاسـیس ارتباط و آنچه در این مسـیر دوازده 
سـاله از فرازهـا و فرودهـا، پیـش روی شـرکت 
کنـون در اولیـن قدم هـای سـال  بـوده اسـت، ا
جدیـد و بـا عنایـت بـه ظرفیت هـای داخلـی و 
شـرایط بیرونـی، آلیاسـیس ارتباط اسـتوارتر از  
پیش، گام در مسیر توسعه خود نهاده است.
در  خصـوص  بـه  و  رقابتـی  بازارهـای  در 
بـا  خدمـات  و  محصـوالت  کـه  بازارهایـی 
اصـل  می شـود،  عرضـه  بـاال  تکنولـوژی 
برنامه ریـزی یکـی از اصـول حیاتـی و شـرط 
بقا و پیشـرفت سازمان هاسـت. برنامه ریزی 
مـورد  در  تصمیم گیـری  گاهانـه  آ فرآینـد 
اهداف و فعالیت های آینده سـازمان اسـت.  
سـازماندهی بـه فعالیت هـا الزمـه موفقیـت 
در دسـتیابی بـه اهـداف برنامه هـا اسـت و 
نظـارت بـر نتایـج از طریـق بازخـورد ضامـن 

آنجـا  از   برنامه هاسـت.   اثربخـش  بهبـود 
و  رونـده  پیـش  فرآینـدی  برنامه ریـزی،  کـه 
تکرار شـونده اسـت ، در چنین شـرایط رقابتی 
کوتاه مـدت،  ضـروری اسـت در سـه سـطح 
برنامه ریزی هـای  بلندمـدت  و  میان مـدت 

مدونی شکل گیرد.

و  شـرکت ها  از  بسـیاری  راسـتا  ایـن  در 
سـازمان ها بـا علـم بـه ایـن موضـوع، در ارائـه 
برنامه عملیاتی مناسـب، اجرا و به روزرسـانی 
این برنامه ها عملکرد ضعیفی داشـته اند که 

دالیل متعددی برای آن قابل ذکر است:
تغییـرات زیـاد و پـی در پـی در شـرایط 

کسب وکار
 عدم شناخت دقیق و مناسب شرایط

 عـدم شـناخت دقیـق پتانسـیل داخلـی 
شرکت

 عـدم ثبـات رویـه در اهـداف، تعجیـل در 
رسیدن به هدف و …

در واقع برنامه ریزی عملیاتی، میان جایی که 
هستیم با جایی که می خواهیم به آن برویم، 
پلـی می سـازد و موجـب می شـود تـا آنچـه را که 
در غیـر آن حالـت شـکل نمی گیـرد، پدیـد آیـد. 
بـا توجـه بـه ضـرورت انکار ناپذیـر برنامه ریزی، 
کثـر شـرکت ها، توفیقـی در ایـن راسـتا کسـب  ا
نکرده انـد و تسـلطی بـر شـرایط ندارنـد. ایـن 
موضوع به قدری مهم اسـت که زمینه صعود 

یا سقوط شرکت را فراهم می سازد.
مـا در آلیاسـیس ارتباط مفتخریـم کـه در ایـن 
تخصـص  بـر  تکیـه  بـا  توانسـته ایم  ۱۲سـال 
و  موفـق  عملیاتـی  برنامه ریـزی  و  دانـش  و 
همچنیـن روش هـای نویـن مدیریـت، گامـی 

 آلیاسیس ارتباط  در مسیر 
عبور از فرازها و فرودها
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موثر در صنعت اطالعات و ارتباطات برداریم.

حرکت رو به جلوی آلیاسیس ارتباط

مسـیر حرکتی شـرکت آلیاسـیس ارتباط از بدو فعالیت خود تا به امروز، 
بـا فرازهـا و فرودهـای متعـددی روبـه رو بـوده اسـت.  در اوایـل مسـیر 
ورود بـه بـازار و کسـب سـهم از بـازار مناسـب، بـا سـختی های بسـیاری 
مواجـه بـوده اسـت کـه به صـورت طبیعـی بـرای هـر شـرکت نوپایـی بـه 
وجـود می آیـد. امـا آنچـه را  دلیـل موفقیـت و عبـور از مرحلـه تولد و رشـد 
شرکت آلیاسیس ارتباط می توان برشمرد، ثبات رویه و تصمیم گیری 

بر اساس استراتژی های مدون مجموعه بوده است.
کامـل  مجموعـه مدیریتـی آلیاسـیس ارتباط در ایـن راسـتا و بـا رصـد 
شرایط محیطی و داخلی شرکت، هرکجا که الزم بوده است، بر اساس 
کیفـی، برنامه هـای مـدون را اصـالح نمـوده و  منطـق چرخـه بهبـود 
برنامه ای منطبق بر واقعیت روز را سرلوحه کار خود و شرکت قرار داده  
ح شـدن بـه عنـوان  اسـت. شـرکت پـس از عبـور از مرحلـه ثبـات و مطـر
یکی از شـرکت های خوشـنام در حوزه های مختلف فناوری اطالعات 
از قبیـل: شـبکه، مرکـز داده، امنیـت و ارتباطـات یکپارچـه، در حـال 
حاضـر وارد برنامـه توسـعه ای خـود به منظـور  نفـوذ بیشـتر و قوی تـر بـه 

بازار شده است.
گذشـته و بـا   زیرسـاخت های الزم در ایـن راسـتا نیـز، در سـال های 
برنامه های قبلی شـرکت مهیا شـده اسـت و مجموعه با خیال آسـوده 
و بـا شـناخت کامـل از شـرایط محیطـی و مطمئـن از زیرسـاخت های 
خـود، قـدم بـه فـاز جدیـدی از برنامه هـای توسـعه ای  گذاشـته اسـت. 
در راسـتای ایـن مهـم، تیم هـای تخصصـی در زمینه هـای مهندسـی 
کثر  فروش، فنی، بازرگانی، سیستم ها و روش ها، بازاریابی و … با حدا

توان در حال فعالیت و تقویت  خود هستند.
بـا ایـن امیـد که آلیاسـیس ارتباط با تبدیل شـدن به یکـی از بزرگ ترین 
و معتبرتریـن شـرکت های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات درکشـور، 
بتوانـد بـه اهـداف بلنـد خـود در زمینـه خدمت رسـانی بـه شـرکت ها و 
سازمان های منطقه ای دست یابد و با تکیه بر تعهد و دانش همکاران 
خـود و بـه پشـتوانه اعتمـاد مشـتریان و کارفرمایانـش، بتوانـد از موانـع 

جاری کشور و بحران های عام پیش روی کسب وکارها عبور کند.
خانـواده آلیاسـیس ارتباط بـر ایـن بـاور اسـت که رشـد و توسـعه خود در 
ایـن ۱۲ سـال را مرهـون تالش هـای متعهدانـه اعضـای توانمنـد خـود و 
هـم چنیـن اعتمـاد دایـره کارفرمایـان و مشـتریانش اسـت. امید اسـت 
کـه بـه یـاری حـق و بـا تکیـه بـر ارزش هـای خـود، قدم هـای اسـتوار و 
هدفمنـدی در مسـیر پیـش رو برداشـته و شـاهد هـر چـه بیشـتر بـه ثمـر 

نشستن درخت ریشه دوانده در تجربیات خویش باشد. 
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ICT 
راه نجات تولید فلزات اساسی

صنعت فلز یکی از قدیمی ترین صنایع تاریخ تمدن بشریت و به نوعی پایه توسعه صنعتی مدرن بوده است و آهن و فوالد به 
عنوان اساسی ترین فلزات، نقشی حیاتی در اقتصاد صنعتی مدرن ایفا می کنند. فوالد محبوب ترین فلز مورد استفاده امروزی 

است و آهن - چهارمین عنصر رایج در پوسته زمین - سازنده اصلی آن است.
تولید فلزات اساسی، شامل فعالیت هایی از جمله ذوب یا پاالیش فلزات غیرآهنی و غنی و همچنین سایر فلزات غیرآهنی از 
سـنگ معدن یا قراضه ها با اسـتفاده از تکنیک متالورژی اسـت. تولید آلیاژهای فلزی یا ابرآلیاژها با افزودن عناصر شـیمیایی 

خاص به فلزات خالص نیز در حوزه فعالیت های این صنعت می گنجد.
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فعالیت هـای  بین المللـی  طبقه بنـدی  براسـاس 
اقتصادی )ISIC( صنعت تولید فلزات اساسی شامل 

سه رشته فعالیت صنعتی است:
۱- تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد

۲- تولید فلزات  اساسی گرانبها و سایر فلزات غیرآهنی
3- ریخته گری آهن و فوالد

بازار فلزات اساسی همواره بازاری مهم و سرنوشت ساز 
بـرای اقتصـاد جهانـی بـوده اسـت، بـه طـوری کـه  بـا هر 
تغییـر  رونـدی در اقتصـاد جهانی، ابتدا نشـانه هایی از 
تغییر در بازار فلزات اساسـی نمایان می شـود. فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات )ICT( بـه عنـوان یـک فنـاوری 
کارایـی و رشـد  کاربردهـای عـام، موجـب افزایـش  بـا 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی می شـود. بیشـترین 
تأثیـر ICT  در بخش هـای تولیـدی صنعتـی مربـوط بـه 
صنایـع غذایـی، فلزات اساسـی و تولیدات شـیمیایی 

است.
 World Steel( براسـاس اعـالم انجمـن جهانـی فـوالد
 ۱89 از  خـام  فـوالد  جهانـی  تولیـد   ،)Association
میلیـون تـن در سـال ۱950 بـه ۱.8 میلیـارد تـن در سـال 
۲0۱8 افزایـش یافتـه اسـت و ظرفیـت مازاد تولیدشـده 

کـه تقریبـًا نیمـی از فـوالد جهـان را تولیـد  در چیـن 
می کنـد، ایـن رشـد سـریع را طـی دو دهـه دامـن زده 
کارخانه هـای چینـی صـادرات  کـه  اسـت. از زمانـی 
موجودی مازاد خود را با قیمت پایین آغاز کردند، این 
عـدم تطابـق باعـث ایجـاد اختالالت عمـده در صنعت 
گرچه به نظر  - به ویژه در جهان غرب - شـده اسـت و ا
می رسـد ایـن عـدم تعـادل پایـدار باشـد، امـا صنایـع بـا 
مدرن سـازی فرایندهـای تولیـد، بـه دنبـال افزایـش 
بهـره وری آهـن و فـوالد هسـتند. آنهـا در نتیجـه ایـن 
روش، بـه طـور فزاینـده ای از وابسـتگی خـود به نیروی 
انسانی کاسته و به سمت کنترل و هدایت دستگاه ها 
کـه  کرده انـد، بـه طـوری  بـه صـورت خـودکار حرکـت 
کارخانه های مدرن فوالد نسبت به ۲5سال گذشته، 
کمتـری در اختیـار دارنـد و بـا  نیـروی انسـانی بسـیار 
وجـود اینکـه تولیـد جهانـی فـوالد ۲.5برابـر افزایـش 
یافتـه اسـت، ایـن صنعـت بیـش از ۱.5میلیـون نفـر از 

تعداد کارگران خود کاسته است.
کـه از حساسـیت  فـوالد خطـوط تولیـد متنوعـی دارد 
باالیی نیز برخوردار اسـت؛ حساسـیت هایی از جنس 
ضایعـات تولیـد، آثـار زیسـت محیطـی، هزینه هـای 

بسیاری از شرکت های فلزی 
حــافــظــه،  فـــنـــاوری هـــای  از 
فناوری های  و  ذخیره سازی 
ــاد و  ــم ــت دیــجــیــتــال قــابــل اع
مقرون به صرفه برای توسعه 
پیشرفته  تحلیل  و  تــجــزیــه 

داده ها استفاده می کنند
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انـرژی، کیفیـت تولیـدات و ایمنـی محیـط و کارکنـان. در نظـر گرفتـن ایـن حساسـیت ها، یکـی از  اولویت هـای اصلی 
صنعـت فـوالد در بکارگیـری ICT و فناوری هـای نوظهـور مرتبـط بـا آن اسـت. عـالوه بـر ایـن، شـرکت های پیشـروی 
صنعت فوالد در سطح بین المللی، مدیریت تقاضای بازار، انعطاف پذیری در تولید، گسترش تنوع محصوالت، به 
حداقل رسانی هزینه های تولید، کاهش خواب سرمایه و تحویل بموقع سفارشات را نیز در بکارگیری فناوری های 

نوین دنبال می کنند. 
هـوش مصنوعـی و اینترنـت اشـیاء در زمینـه  کنتـرل سنسـورهای مختلـف از جمله سنسـورهای بکاررفتـه در فرآیند 
تولیـد و ایمنـی، افزایـش بهـره وری دسـتگاه ها بـا اصـالح عملکرد آنها، کنتـرل ربات ها،  مانیتورینـگ، گزارش گیری و 
تجمیع اطالعات نقشی اساسی ایفا می کنند. عالوه بر اینها، پروژه های نرم افزاری متعددی در حوزه های مرتبط 
بـا شبیه سـازی فرآیندهـای خطـوط تولیـد، آزمایشـات تخصصـی، امنیـت سـایبری، لجسـتیک و زنجیـره تأمیـن در 

حال فعالیت و توسعه هستند.
بنگاه هـای اقتصـادی و مشـاغل روزانـه حجـم گسـترده ای از داده هـا را تولیـد می کننـد   کـه بـه طـور چشـمگیری در 
حال رشـد نیز  هسـت. داده ها در دو نوع سـاختاریافته و بدون سـاختار وجود دارند. بسـیاری از شـرکت های فلزی 
از فناوری های حافظه، ذخیره سـازی و فناوری های دیجیتال قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای توسـعه تجزیه 
کنون فاقد چشـم انداز سـازمانی  و تحلیل پیشـرفته داده ها اسـتفاده می کنند. با این حال، بیشـتر این ابتکارات تا
در قالـب اسـتراتژی های یکپارچـه زنجیـره تأمیـن بوده انـد. در حالـی کـه صنعـت فوالد پتانسـیل قابـل توجهی برای 

بهره مندی از ارتقای سطح دیجیتالی خود دارد.
پایـه و اسـاس یکپارچه سـازی سـایبری-فیزیکی، هماننـد یـا همـزاد دیجیتـالA Digital Twin( ۱( اسـت کـه یـک 

۱-   هماننـد )یـا همـزاد( دیجیتـال، یـک مـدل مجـازی از یـک فرآینـد، محصـول یـا خدمت اسـت. جفت شـدن دنیای مجـازی و فیزیکی اجـازه می دهد تا تجزیه 
خ دهند( و خرابی ها، ایجاد فرصت های جدیـد و برنامه ریزی برای  و تحلیـل داده هـا و نظـارت بـر سیسـتم ها  بـرای جلوگیـری از مشـکالت )حتـی پیـش از آنکـه ر
آینده با استفاده از شبیه سازی، صورت گیرد. همانند دیجیتال در واقع یک مدل شبیه سازی شده و احتمالی از یک یا چند دارایی موجود است که اطالعات 
عملکردی سیستم، آموزش ماشین/هوش مصنوعی و ترکیبی از تکنولوژی های مختلف را در دنیای مجازی همراه با تحلیل ها و راهکارهای مفید به صورت 

teo-co.blog.ir موازی پیش می برد. برگرفته از سایت

داده،   بـــــــــزرگ  دریــــــاچــــــه 
ــای  ــ داده هـ از  مــجــمــوعــه ای 
که  اســت  نامرتبط  و  مرتبط 
عمر  انــــــدازه  بـــه  آنــهــا  درک 
یــک انــســان طــول می کشد 
ــن اطــالعــات  ــا تــمــامــی ایـ امـ
توسط هوش مصنوعی مورد 
استفاده قرار می گیرد و امکان 
را  نتایج  مداوم  بهینه سازی 

فراهم می کند
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کپی مجازی از فرآیندهای زنجیره تأمین فیزیکی تهیه می کند تا از انتقال 
بی وقفـه و یکپارچـه داده هـا بیـن دنیـای دیجیتـال و فیزیکـی اطمینـان 

حاصل شود.
بـا پیشـرفت فناوری هـای مرتبـط بـا هوش مصنوعی و ایجـاد دریاچه داده 
)big-data lake( در سـازمان ها، ارزش آن بـرای تولیـدات صنعتـی بیـش 
از پیـش نمایـان شـده اسـت. دریاچـه بـزرگ داده یک مکان ذخیره سـازی 
متمرکـز بـرای تمـام داده هـای سـازمانی در قالـب اصلـی آن اسـت که طیف 
از جملـه تجزیـه و تحلیـل  از برنامه هـا را شـامل می شـود؛  گسـترده ای 

پیش بینی شده مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشین. 
دریاچـه بـا داده هـای بـزرگ برای شـرکت های فـوالدی، داده های تجاری 
غیرمرتبط را از گره های مختلف زنجیره تأمین مانند کارخانه ها، کوره های 
بلند، کاستورها )چرخ های ثابت و گردان( و کارخانه ها ذخیره می کند. در 
صنعت فوالد، از داده های بزرگ می توان برای به دست آوردن اطالعاتی 

در زمینه های زیر استفاده کرد:
سیاسـت های  کالن،  اقتصـاد  بـه  مربـوط  داده هـای  بـازار:  هـوش   .1
پولـی، تعرفه هـا، بـورس فلـزات، نوسـانات قیمـت کاالهـا، اطالعـات رقبـا و 

موقعیت های ژئوپلتیک، هوش بازار را تشکیل می دهد.
2. داده های کارخانه های فوالد: شامل جزئیات ظرفیت و عملیات در 
مراحـل مختلـف فرآینـد ازجملـه سـاخت آهن و فـوالد، مدیریت کارخانه و 

حمل و نقل.

2-   Key Performance Indicator

ح های تجاری )Busines  s plan(: از جمله  3. داده های مربوط به طر
برنامه های تولید و توزیع.

کوسیسـتم شـرکا: مصرف کننـدگان، آژانس ها،  4. داده هـای مربـوط به ا
کـز خدمـات، اسـتخراج کنندگان، حمـل و نقـل و اپراتورهـای شـناور،  مرا
کوسیسـتم شـریک تولید می کنند. نهادهای خارجی  داده هایی را برای ا
کوسیسـتم  که شـرکت های فوالدی با آنها تجارت می کنند، باید از طریق ا

شرکا به داده های یک شبکه تجاری دسترسی داشته باشند.
یکی از کاربردهای ICT در صنعت فلزات سـنگین ازجمله صنعت فوالد، 
تشـخیص رویدادهـا و حـوادث در مراحـل مختلـف زنجیـره تأمیـن فـوالد 
است. یک محصول فوالدی باید چرخه کامل تولید را طی کند. مواد اولیه 
- سـنگ آهـن - توسـط ماشـین آالت و تجهیـزات مختلـف بـه محصـوالت 
فـوالدی تبدیـل می شـود. هرگونـه اختـالل یـا تغییـر، وقفـه یـا جابجایی در 
هـر قسـمت از زنجیـره تأمیـن، تأثیـر عمـده ای بر دیگر مراحـل تولید خواهد 
داشـت. Digital Twin بـا ویژگی هـای مرتبـط ازجملـه اینترنـت اشـیاء 
)IoT(، تغییـرات را بالفاصلـه و بـه صـورت خودکار تشـخیص داده و داده ها 

را برای تجزیه و تحلیل بیشتر جمع آوری می کند.
یکـی دیگـر از کاربردهـای ICT یـا بـه طور اخص هـوش مصنوعی در صنعت 
فـوالد، تجزیـه و تحلیـل وقایـع و ارزیابـی تأثیـر آنهـا بـر شـاخص های اصلـی 
عملکـرد KPI(۲( در بازه هـای زمانـی مختلـف اسـت. پـس از جمـع آوری 
داده های وقایع، از یک بستر تحلیلی پیشرفته که برای شناسایی تأثیرات 
احتمالـی بـر فعالیت هـای برنامه ریـزی شـده فعـال می شـود، اسـتفاده 
خواهـد شـد. ایـن مرحلـه در کسـری از ثانیـه راهکارهـای متعـددی ایجـاد 
می کنـد تـا امـکان مقایسـه نتایـج حاصـل از تغییـرات احتمالـی در سراسـر 
گرچـه جمـع آوری و تجزیـه و تحلیـل داده هـا  شـبکه تأمیـن را فراهـم کنـد. ا
ضروری اسـت، اما ارزش واقعی هوش مصنوعی در توانایی آن در تجزیه و 
تحلیل و ارزیابی دامنه کامل تأثیرات و ارائه توصیه ها و راهکارهای مرتبط 
گر تأثیر فراتر از آسـتانه شـاخص های اصلی عملکرد  )KPI(باشـد،  اسـت. ا
قوانیـن کسـب و کار و نتایـج حاصـل از تجربـه شـناختی قبلـی، بـه هـوش 
مصنوعی کمک می کنند تا راه حل هایی ارائه دهد که تأثیرات موجود در 
شبکه زنجیره تأمین را در نظر گرفته و نتایج موردنظر تجاری را تأمین کند.

یادگیری مداوم توسط هوش مصنوعی، بهینه سازی نتایج را در پی دارد 
که منجر به بهبود فرآیند خواهد شد.  دریاچه بزرگ داده،  مجموعه ای از 
داده هـای مرتبـط و نامرتبـط اسـت کـه درک آنهـا بـه اندازه عمر یک انسـان 
طـول می کشـد امـا تمامـی ایـن اطالعـات توسـط هـوش مصنوعـی مـورد 
استفاده قرار می گیرد و امکان بهینه سازی مداوم نتایج را فراهم می کند. 
بدون داشتن چارچوب و ساختار، نمی توان از این اطالعات برای اهداف 
تجاری استفاده کرد. هوش مصنوعی، داده های بدون ساختار را در ابعاد 
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خاص کسـب و کار مانند بازه زمانی، جغرافیا و محصول فیلتر کرده و ارتباطات پنهان را کشـف می کند تا امکان 
یادگیری مداوم از خود را فراهم کند.

بـه طـور کلـی می تـوان گفـت در صنعـت فـوالد، هـوش مصنوعـی سـازمانی از طریـق کاهـش کار فیزیکی و دسـتی و 
جایگزینی آن با شبکه سازی ماشینی و تجزیه و تحلیل، باعث افزایش قابلیت اطمینان، کارآیی و بهره وری شده 
اسـت، چرا که قادر اسـت انتظارات بازار، نوسـانات تقاضا و اختالالت تولید و عرضه را تشـخیص دهد. اسـتفاده 
صنعتـی شـرکت های فـوالدی از فنـاوری هـوش مصنوعـی، همـراه بـا سـرمایه گذاری در دریاچه های بـزرگ داده و 
همانندهـای دیجیتـال )Digital Twin(، نویدبخـش بهـره وری و سـودآوری بیشـتر اسـت. دیـدگاه علمی و عملی 
به هوش مصنوعی، قطعًا می تواند صنعت رقابتی فوالد را بهبود بخشیده و موجبات کاهش هزینه های تولید، 

حمل و عرضه در بازار را فراهم کند.
توسـعه اسـتانداردهای ICT در صنعـت فـوالد بـرای پیشـرفت ارتباطـات تجـارت الکترونیکـی در داخـل ایـن 
EUROFER صنعـت و فراتـر از آن، حیاتـی و مهـم خواهـد بـود. فدراسـیون صنایـع آهـن و فـوالد اروپـا معـروف بـه 
)The European Federation of Iron and Steel Industries( نیـز توصیـه کـرده اسـت کـه زبـان تبـادل داده صنعت 

فوالد )ESIDEL( توسعه داده شده و بیش از پیش به کار گرفته شود.

صنعت فوالد ایران
براسـاس گزارش پایان سـال ۲0۲0 انجمن بین المللی فوالد؛ چین با سـهم 57.6 درصدی از کل تولید فوالد خام، 
بزرگتریـن تولیدکننـده فـوالد خـام جهـان اسـت. بعـد از آن، هنـد با سـهم 5.3 درصدی، در رتبه دوم قـرار دارد و ژاپن 
هم با سهم 4.5 درصدی، در رتبه سومین کشور تولیدکننده فوالد قرار دارد. در این رده بندی، ایران با تولید ۲6.3 
میلیون  تن، در جایگاه دهم بزرگترین تولیدکنندگان فوالد خام جهان قرار گرفته است. از این رو ایران نیز همپای 
دیگر کشـورها که به دنبال گسـترش دامنه دیجیتالی شـدن فضای اقتصادی خود هسـتند، با بکارگیری گسـترده 

فناوری اطالعات و دیجیتالی کردن فرآیند های کسب و کار، باید بتواند نقشی اساسی در این حوزه ایفا کند.
از جمله چالش های صنعت فوالد کشور که نیازمند پیاده سازی و بکارگیری بهتر و بیشتر از IT در این حوزه است، 
ک چیـن در واحد خرید و فروش، پیاده سـازی سیسـتم رأی گیری  می تـوان بـه مـواردی چـون بکارگیـری فنـاوری بال
امـن در سـامانه مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتریان، کدینـگ یکپارچـه کاال، مـواد و قطعـات بـرای تحقـق دوقلـو یـا همـزاد 
دیجیتال )A Digital Twin( ، تشخیص عیوب ظاهری شمش و ورق با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری عمیق، 

لجستیک و انبارداری هوشمند با استفاده از سامانه شناسایی خودکار RFID و اینترنت اشیاء و...  اشاره کرد.
امـروز کشـور تحـول دیجیتـال در بخش هـای مختلـف از جملـه حمـل و نقـل، بانکـداری، هتلـداری و... را تجربـه 
کـرده اسـت ولـی بـه نظـر می رسـد صنعـت تولیـد در دیجیتالـی شـدن از دیگـر بخش هـا عقـب تـر اسـت. صنعـت فوالد 
کـه  به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن صنایـع مـادر کشـور - بعـد از نفـت و پتروشـیمی –   شـناخته می شـود،  بـرای توسـعه، 
نیازمند حرکتی رو به  جلوست و بکارگیری فناوری های نوین می تواند تحول بزرگی در توسعه صنعت فوالد ایجاد 
کثـر شـرکت های تولیـدی فـوالد در کشـور حرکـت بـه سـمت پیاده سـازی تحول دیجیتـال را در  کنـد. در حـال حاضـر ا
دسـتورکار دارنـد و از فناوری هـای نوظهـور از قبیـل هـوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشـیاء، خدمـات ابری و ... 
در ایـن حـوزه اسـتفاده می کننـد. شـرکت های حـوزه IT فعـال در ایـران نیـز خدمـات زیـادی در حوزه هـای طراحـی، 
مهندسی، تأمین تجهیزات تخصصی، پیاده سازی، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و شبکه به صنایع 

فوالد کشور ارائه می کنند.
گزیر به توسـعه فناوری و تطابق بـا فناوری های روز،  ایـران بـرای حفـظ جایـگاه بین المللـی خـود در صنعت فوالد، نا
حرکت در مسیر نوآوری و تحول دیجیتال در عرصه فوالد است. باید پذیرفت که تحول دیجیتال در صنعت فوالد 

امروز دیگر یک انتخاب نیست بلکه شرط بقاست.

شرکت های پیشروی صنعت 
بین الملل،  سطح  در  فــوالد 
ــازار،  ــ مــدیــریــت تــقــاضــای بـ
ــعــطــاف پــذیــری درتــولــیــد،  ان
گسترش تنوع محصوالت و ... 
را در  به کارگیری فناوری های 

نوین دنبال می کنند
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انویدیـا،   ،AMD سـونی،  اپـل،  مایکروسـافت،  ماننـد  شـرکت هایی 
کوالـکام، بـرودکام و بسـیاری از شـرکت های فعـال در زمینـه تولیـد  اپـل، 
کـرده و آنهـا را  سیسـتم های سـخت افزاری، تراشـه های خـود را طراحـی 
برای ساخت در اختیار شرکت های تولیدکننده تراشه قرار می دهند تا در 
نهایت به چیپ های موردنیازشان رسیده و بتوانند از آنها در محصوالت 

خود استفاده کرده یا به مشتریان بفروشند.
کشـورهای آسـیایی متمرکـز  بـا ایـن حـال بیشـتر حجـم تولیـد تراشـه در 
شـده و سامسـونگ و TSMC بزرگتریـن بازیگـران آن هسـتند. در همیـن 
راسـتا طی گزارش اخیر شـرکت TSMC اعالم شـد که این شـرکت در حال 
کثـر ظرفیـت خـود در حالـت تولیـد تراشـه اسـت ولـی بـا ایـن  حاضـر بـا حدا
حـال پیش بینـی می شـود کـه بحـران موجود حداقل تا اوایل سـال ۲0۲3 

میالدی ادامه پیدا کند.

پیامدهای بحران کمبود تراشه

بنابـر اصـول اولیـه تجـارت هنگامـی که یـک کاال با افزایـش تقاضا و کمبود 
کـه  موجـودی روبـرو شـود، قیمـت آن افزایـش پیـدا می کنـد؛ پدیـده ای 
همیـن حـاال و در بازارهـای مختلـف مشـاهده شـده و پیش بینـی بدتـر 

شدن آن نیز می رود.
در همین زمینه بسـیاری از شـرکت های فعال در این حوزه رو به بازتولید 
محصـوالت قدیمی تـر خـود آورده انـد تـا بـه نوعـی بتواننـد پاسـخگوی نیاز 
بازار در سـطوح ابتدایی باشـند. اما همانطور که می توان حدس زد، این 
روندهای تولید به نوعی مسکن هایی برای بحران بزرگ تراشه هستند و 

نمی توانند مشکالت عدیده ذکر شده باال را مرتفع کنند.
صنایعی مانند تجهیزات سـخت افزاری، شـبکه، گوشـی های هوشمند و 
خـودرو بزرگتریـن قربانیـان ایـن حـوزه هسـتند و شـرکت های فعال در این 
حـوزه را بـه سـوی مشـکالتی ماننـد کمبـود عرضـه، افزایـش قیمـت و حتی 

در برخی موارد، کاهش خدمات پس از فروش برده اند.

چشم انتظار راهکارها

کـه از جدیدتریـن بازیگـران وارد شـده بـه ایـن حـوزه  شـرکت های چینـی 
هسـتند نیـز در حـال حاضـر، فنـاوری و توان تولید تراشـه های پیشـرفته با 
لیتوگرافی هـای زیـر ۱۲ نانومتـر را ندارنـد و عمـده نیازهـای کاربـران در ایـن 
زمینه به خصوص گروه پردازنده ها وابسته به این تراشه هاست. نتیجه 

ایـن امـر، کمبـود قطعـات موردنیـاز بـرای سـاخت وسـایل سـخت افزاری 
نظیـر تجهیـزات شـبکه شـده. از ایـن رو، کارشناسـان انتظـار دارند قیمت 

این دسته از کاالها در آینده نزدیک افزایش پیدا کند.
البتـه تالش هایـی بـرای رفـع برخـی نیازهـا در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه و 
دو شـرکت بـزرگ تولیدکننـده تراشـه همـراه بـا شـرکت اینتـل قصـد دارنـد 
ک ایاالت متحده را برای افزایش تولید در  کارخانه های بزرگ خود در خا
ایـن حـوزه برپـا کننـد کـه مسـلمًا تـا رسـیدن به مرحلـه بهره بـرداری از آنها، 

زمان نسبتًا زیادی باقی مانده است.
جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده نیز چندی پیش در دسـتوری 
بودجه موردنیاز برای راه اندازی کارخانه های تولید تراشـه در این کشـور 
را تـا 37 میلیـارد دالر افزایـش داد ولـی تـا زمـان رسـیدن بـه راهـکار قابـل 

بهره برداری، به حداقل یک تا دو سال زمان نیاز است.
طی روزهای گذشته گزارشی نیز منتشر شده که نشان می دهد مسئوالن 
کراتـی بـا مدیـران ارشـد اجرایی اینتل  بـازار داخلـی اتحادیـه اروپـا وارد مذا
و شـرکت تایوانـی TSMC شـده اند تـا شـرایط بـرای احـداث کارخانه هـای 
تولید تراشـه این شـرکت ها در کشـورهای اروپایی نیز فراهم شـود. این در 
حالـی اسـت کـه اروپـا سـعی دارد خـود را از اختـالالت چرخـه تامیـن ذخایر 

جهانی تراشه مصون کند.
به هر حال به نظر می رسد که با وجود مسائل فوق،  باید حداقل تا موعد 
اعـالم شـده بـرای رفـع مشـکل کـه بین یک تا دو سـال آینده اسـت، منتظر 
بمانیـم تـا احـداث کارخانه هـای جدیـد و افزایـش تـوان تولیـد شـرکت ها 
ح شده در این زمینه را مرتفع کرده و شرایط را برای  بتوانند نیازهای مطر

فعالیت عادی بازار، تسهیل کنند.

 بازار تراشه
بازاری سیری ناپذیر
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همـواره بـا گذشـت زمـان، فناوری هـای امیدوارکننـده زیـادی آمـاده هسـتند تـا بـا بهبـود نحوه عملکرد و کسـب تجربـه از فعاالن 
دنیای دیجیتال، راه را پیش ببرند و پیشگام باشند. در اینجا برخی از مهم ترین فناوری ها و راه حل های واقع گرایانه و عملی 

فعاالن این حوزه، که انتظار می رود در سال پیش رو حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند، آورده شده است.

  10 ترند پیشرو 
در سال 2021
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)Cloud( فضای ابری
پیشـرفته ترین  از  یکـی  دور  چنـدان  نـه  زمانـی  در  کـه  ابـری  رایانـش 
کنـون بـه امـری عـادی تبدیـل شـده اسـت زیـرا  فناوری هـای روز بـود، ا
سـرویس های وب آمازون )AWS(، خدمات ابری شـرکت مایکروسـافت 
 )Google Cloud Platform( گـوگل )Microsoft Azure( و پلتفـرم ابـری 

این صنعت را رهبری می کنند و بر بازار آن تسلط دارند.
گرچه اسـتفاده از رایانش ابری فناوری جدیدی نیسـت اما هنوز هم در  ا
حـال رشـد اسـت، زیـرا تعـداد بیشـتری از کسـب و کارهـا در سراسـر جهـان 
کـوچ می کننـد و هـر روز شـاهد پیشـرفت های  بـه سـمت راه حـل ابـری 
چشـمگیر در حـوزه رایانـش ابـری هسـتیم و فناوری هـای جدیـدی به آن 
اضافه می شود. فناوری ابری توزیع شده )The Distributed Cloud( یک 
سـرویس رایانـش ابـری عمومـی و غیرمتمرکـز اسـت کـه از نظـر جغرافیایی 
کنـده اسـت و اداره عملیـات مختلـف ماننـد  دارای زیرسـاخت های پرا
به روزرسانی ها و تکامل سرویس  های ابری را ممکن می سازد. در واقع  به 
شما امکان می دهد زیرساخت های ابر عمومی را در مکان های مختلف 
کـز داده  از جملـه زیرسـاخت ارائه دهنـده ابـر، در محـل و همچنیـن در مرا

سایر ارائه دهندگان ابر، مدیریت کنید .
درواقع ابر عمومی را به شبکه های خصوصی و مکان های خاص نزدیک 
می کند. این فضا، از مکانیزم سـاده تری برخوردار اسـت که تأخیر کمتر، 
سـربار کمتـر و اجـزای ذخیـره سـازی بیشـتر داده را در اختیـار سـازمان ها 

قرار می دهد.
رایانش لبه ای یا مرزی )Edge Computing(  یک شبکه است متشکل از 
کز داده کوچک تر که پردازش یا ذخیره داده های حیاتی را  شبکه ای از مرا
انجام می دهد و تمامی داده های دریافت شده را به یک مرکز داده مرکزی 
یـا مخـزن ذخیـره سـازی ابـر برمـی گرداند. پـردازش اطالعات حسـاس به 
تأخیر، ساخت شبکه های  5G تلفن همراه توسط شرکت های مخابراتی 
و دستگاه های هوشمند خانگی، استفاده در صنایع تولید، انرژی، آب و 
برق، حمل ونقل، دفاع، مراقبت های بهداشتی، رسانه ها و... از جمله 
مـوارد اسـتفاده از رایانـش لبـه ای یـا مـرزی اسـت. از آنجا که سـازمان ها به 
دلیل افزایش حجم داده هایشـان، با محدودیت های ذخیره سـازی ابر 
مواجـه هسـتند، Edge Computing  بـرای آنهـا راه حـل مناسـبی اسـت تـا 

مشکالت مربوط به محدودیت فضای ابری خود را برطرف کنند.

)5G( نسل پنجم شبکه

مسابقه جهانی دستیابی به شبکه 5G در حال سرعت گرفتن است.
نسـل پنجـم اینترنـت همـراه می توانـد بهبـود چشـمگیری در آپلـود 
و دانلـود داده هـا از راه دور بـه وجـود آورد. ایـن امـر منجـر بـه تغییـرات 

زیادی در نحوه تعامل کاربران تلفن همراه خواهد شد.
انتقال سریع تر داده ها همراه با افزایش پهنای باند، ابزاری قدرتمند 
بـرای نـوآوری خواهـد بـود. از ایـن رو پیـش بینـی می شـود 5G توسـعه 
برنامه هـا و نـرم افزارهـای پرمصـرف را بـه ارمغـان آورد. دسـتگاه های 
سـازگار بـا اینترنـت اشـیا )IOT(، وسـایل نقلیـه خـودران و پروژه هـای 

مشابه به کمک 5G پیشرفت های چشمگیری خواهند داشت.
درست است که فناوری های 3G و 4G امکان دسترسی به اینترنت، 
گسـترش پهنـای بانـد و...  اسـتفاده از سـرویس های داده محـور، 
کـه بـه  کـردن سـرویس هایی  کـرده اسـت، امـا 5G بـا فعـال  را فراهـم 
فناوری های پیشرفته مانند واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افزوده 

)AR( متکی هستند، قرار است زندگی ما را کاماًل دگرگون کند.
تقریبـًا تمامـی شـرکت های فنـاوری و تجهیـزات ارتباطـی و مخابراتی 
 Verizon، Tmobile، Apple، Nokia Corp، QualComm از جملـه
کنـون در حـال توسـعه برنامه هـای 5G هسـتند. در پایـان ماه مارس  ا
۲0۲۱ )فروردین ۱400( خدمات 5G  در ۲4 کشور از ۲7 کشور اتحادیه 

اروپا استقرار یافت. در حال حاضر 5G  در کشورهای اتریش، بلژیک، 
بلغارسـتان، کرواسـی، قبرس، جمهوری چک، اسـتونی، دانمارک، 
فنالنـد، فرانسـه، آلمـان، یونان، مجارسـتان، ایرلنـد، ایتالیا، لتونی، 
کی، اسـلوونی، اسپانیا  لوکزامبورگ، هلند، لهسـتان، رومانی، اسـلوا
و سـوئد برقـرار اسـت و تنهـا سـه کشـور مالـت و لتونـی و پرتغـال هنـوز از 

آن بی بهره اند.
عـالوه بـر اینهـا، کشـورهای سـنگاپور، کانادا، تایلنـد، برزیل، بحرین، 
کنون از امکانات نسل پنجم اینترنت  قطر، عربستان، فیلیپین و... تا
همراه بهره مند شده اند. انتظار می رود شبکه های 5G تا پایان سال 
۲0۲۱ بـا بیـش از 50 اپراتـور بـه ارائـه خدمـات در کشـورهای زیـادی از 
سراسر جهان توسعه یابند. این موضوع می تواند یک روند صعودی 

در فناوری باشد که نباید از آن غفلت کرد.
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امنیت سایبری
امروزه تمرکز فزاینده ای روی نظارت بر داده و حمالت سایبری است. 
در عین حال، مصرف کنندگان نسـبت به آسـیب پذیری ها، نحوه بروز 
گاهـی بیشـتری پیـدا کرده اند. تنها  تخلفـات و تأثیـرات مرتبـط بـا آنهـا آ
یـک دلیـل بـرای ایـن موضـوع متصـور اسـت؛ تهدیدهـا دائمـًا در حـال 
به روزرسـانی و تکامـل هسـتند و هکرهـا بـه راحتـی تسـلیم نخواهنـد 
گذاشـتن حتـی  شـد و همچنـان بـه یافتـن راه هایـی بـرای پشـت سـر 

سخت ترین اقدامات امنیتی، می پردازند. 
با توجه به دیجیتالی شدن کسب وکارها، نرخ رشد داده ها و محتوای 
ایجادشـده قابـل توجـه اسـت بـه طـوری کـه براسـاس اعـالم موسسـه 
تحقیـق و پژوهـش و مشـاوره فنـاوری اطالعـات »گارتنـر«، امـروز حـدود 
70 درصـد کسـب و کارهـا درگیـر بایگانـی داده هـای شـخصی می شـوند 
کـه نسـبت بـه سـال ۲0۱8 رشـد ۱0 درصـدی داشـته اسـت. در نتیجـه، 
فناوری هـای داده محـور پیشـرفت چشـمگیری را تجربـه خواهـد کرد. 
گسـترش حضـور دیجیتالـی شـرکت ها و سـازمان ها، اطمینـان از  بـا 
ایجاد راه حل های نوظهور محافظت کننده از داده ها بیش از هر زمان 

دیگـری اهمیـت دارد. بـه طـور همزمـان، شـرکت های فنـاوری در حال 
توسعه تجزیه و تحلیل برای کشف تهدیدات یا نقض های مداوم قبلی 
و جسـتجو برای یافتن داده ها و خصوصیات در وب تاریک هسـتند تا 

کنش نشان دهند. ع وقت وا صاحبان داده ها بتوانند در اسر
از  محافظـت  بـه  نیـاز  مصنوعـی،  هـوش  از  گسـترده تر  اسـتفاده  بـا 
سیسـتم های مجهـز بـه ایـن فنـاوری بیشـتر می شـود، چرا کـه به دلیل 
اینکـه هـوش مصنوعـی کـد بیشـتری تولیـد می کنـد، احتمـال حملـه 

هکرها را افزایش می دهد. 
قطعـًا شـرکت هایی ماننـد Fortinet و Cisco کـه در فایـروال و جلوگیری 
کـه در   IBM و Splunk از نفـوذ تخصـص دارنـد، و شـرکت هایی ماننـد
یافتن امنیت و مدیریت رویدادها متخصص هستند، طی سال های 
  security identify and event management) SIEM(آینـده در حـوزه

موفقیت های زیادی به دست خواهند آورد. 
بایـد منتظـر مانـد و دیـد بـا پیشـرفت اینترنت اشـیاء و هوش مصنوعی، 
اسـتراتژی های امنیـت سـایبری )Cyber Security( بـرای سـازگاری بـا 

شرایط جدید، چگونه تغییر می کند.

)AI Services( خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی بدون شک یکی از بزرگ ترین پدیده های فناوری حال 
حاضـر اسـت کـه در سـال ۲0۲۱ بـه بسـتر و ابـزاری بسـیار باارزش تـر بـرای 

تفسیر و درک جهان پیرامون ما تبدیل خواهد شد.
امـروزه هـوش مصنوعـی بـه دلیـل اسـتفاده در تشـخیص تصویـر و گفتار، 
برنامه های مسـیریابی، دسـتیار شـخصی تلفن های هوشـمند و طیف 
گسـترده ای از برنامه هـای مختلـف و ...  شناخته شـده اسـت. عـالوه 
بـر ایـن، هـوش مصنوعـی می توانـد بـرای تجزیـه و تحلیـل تعامـالت، 
پیش بینـی تقاضـا بـرای خدمـات مختلـف، کمـک بـه سیاسـت گذاران 
منابـع،  تخصیـص  درخصـوص  بهتـر  و  دقیق تـر  تصمیم گیـری  بـرای 
پردازش داده ها برای شناسایی الگوهای در حال تغییر رفتار مشتریان 

و مصرف کنندگان و... نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تـا سـال ۲0۲5، بخـش هـوش مصنوعـی بـه یـک صنعـت ۱90 میلیـارد 
دالری تبدیـل خواهـد شـد و بـا رشـد ایـن بخـش و اسـتفاده هـوش 
توسـعه،  و  پیشـرفت  جملـه  از  جدیـدی  حوزه هـای  در  مصنوعـی 
برنامه نویسـی، آزمایش هـا، پشـتیبانی و خدمـات و...  سـرمایه گذاری 
هـم بیشـتر  مصنوعـی  هـوش  و  شـناختی  فناوری هـای  در   جهانـی 

خواهد شـد. براسـاس نظرسـنجی های صورت گرفته، هوش مصنوعی 
بـه سـرعت جـای خـود را در دنیـای تجـارت بـه دسـت خواهـد آورد زیـرا 

بیـش از نیمـی )54 درصـد( از شـرکت های خدمـات مالـی قصـد دارنـد 
سـرمایه گذاری های خـود را در زمینـه هـوش مصنوعـی افزایـش دهنـد. 
انتظـار مـی رود در طـول سـال ۲0۲۱ ابـزار و روش هایـی کـه بـرای ارزیابـی و 
تحلیل داده ها اسـتفاده می شـود، پیچیده تر شـود و در نتیجه خدمات 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی بـه طـور فزاینـده ای بـا بودجـه و نیازهـای 

فناوری و زیرساختی سازمان ها سازگار شود.
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)Blockchain( ک چین بال

ک چین را با ارزهای رمزنگاری شـده مانند بیت کوین  در حالـی کـه بیشـتر افـراد فنـاوری بال
ک چیـن امنیتـی ارائـه می دهـد کـه از بسـیاری جهات دیگـر نیز مفید  مرتبـط می داننـد، بال
ک چیـن یـک مکانیسـم ذخیره سـازی و پـردازش اسـت کـه سـوابق رمزنـگاری و  اسـت. بال

امنیت آن را حفظ می کند و از ثبت و تأیید اعتبار معامالت اطمینان می یابد. 
ک چیـن مجموعـه داده هایـی اسـت کـه فقـط می تـوان به آنها  در ابتدایی تریـن شـکل، بال
اضافه کرد، نه اینکه آنها را کم کرد یا تغییر داد. به همین دلیل است که اصطالح »زنجیره« 
یـا Chain  بـه آن داده شـده اسـت زیـرا یـک زنجیـره داده سـاخته می شـود. ایـن واقعیت که 
بلوک هـای قبلـی را نمی تـوان تغییـر داد، باعـث می شـود تـا امنیـت آن بـاال بـرود. بـه عالوه، 

ک چیـن را معرفی و اجرا می کنند و  ک چیـن، به شـخص ثالث معتبری نیاز نیسـت. امروزه صنایع مختلفی بال بـرای نظـارت یـا تأییـد معامـالت بـا بال
ک چین، باید در  ک چیـن، تقاضـا بـرای متخصصـان ماهر این حوزه نیز افزایش یافته اسـت. بـرای ورود به بال بـه تبـع افزایـش اسـتفاده از فنـاوری بال
زبان های برنامه نویسـی، اصول OOPS، پایگاه داده هایFlat  و Relational، سـاختار داده ها، توسـعه برنامه های وب و شـبکه تبحر داشـت. یک 
کچین، تخصص دارد و ساالنه حقوقی معادل  ک چین در توسعه و پیاده سازی معماری و راه حل های با استفاده از فناوری بال توسعه دهنده بال
ک چیـن امـروز بـه مرحلـه بلـوغ رسـیده اسـت و سـازمان ها به دنبال انتشـار برنامه هـای مبتنی بر  469 هـزار دالر دریافـت می کنـد! می تـوان گفـت بال
ک چین نظارت بر دارایی، پرونده های قضایی، مدیریت هویت، سیسـتم های پرداخت  این فناوری هسـتند. برخی از مهم ترین کاربردهای بال
کوسیسـتم های تجاری داراسـت. از  ک چین توانایی افزایش اعتماد، ایجاد شـفافیت و امکان تبادل ارزش را در ا و تسـویه حسـاب و... اسـت. بال

ک چین می توان هزینه ها را کاهش داد، زمان تسویه حساب را تسریع کرد و جریان نقدینگی را بهبود بخشیده و تقویت کرد. طریق بال

ربات ها و پهپادها 
Robotic Process Automation یا همان فرآیند خودکار رباتیک، استفاده از ابزارهایی برای خودکارسازی فرآیندهای تجاری مانند تفسیر برنامه ها، 
نگهداری سـوابق، انجام محاسـبات، پردازش معامالت، مدیریت داده ها و... اسـت. درواقع RPA فرآیندهایی که پیش از این به مداخله انسـان 
نیاز داشتند را خودکار می کند. در سال های اخیر شاهد ظهور و پیشرفت ربات ها در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی بوده ایم. براساس یک 
نظرسنجی که مؤسسه مکنزی گلوبال )MGI( در سال ۲0۲0 تهیه کرد، شیوع بیماری کرونا باعث شده شرکت ها دیجیتالی سازی عملیات داخلی 
خود را سه تا چهار سال تسریع کنند. تسریع دیجیتال سازی قطعًا صنعت رباتیک را به جلو سوق خواهد داد. پیش بینی می شود بازار ربات های 
گرچه تا چندی پیش، با  کنون تا سـال ۲0۲6 با نرخ سـاالنه 50.4 درصد رشـد کند. ا مشـارکتی )Cobots( که مکمل کارکنان انسـانی هسـتند،  از هم ا
شنیدن نام پهپاد، کاربردهای نظامی و بکارگیری پهپادهای جنگی در مأموریت های شناسایی و رصد اهداف نظامی به ذهن متبادر می شد اما 
امروزه کاربرد پهپادها در طیف وسیعی قرار دارد؛ از کاربردهای تجاری، مخابرات، ناوبری جهانی، تحقیقات هواشناسی، جغرافیایی و جاسوسی تا 
ایفای نقش در قالب نیروهای امداد و نجات، اورژانس و آمبوالنس، 
ردیابـی کشـتی های صیـد غیرقانونـی موجودات دریایـی، خاموش 

کردن آتش سوزی ها، تحویل سفارش ها به خریداران آنالین و... 
یک شـرکت اروپایی تولیدکننده پهپاد برآورد کرده اسـت که تا سـال 
۲035، بیش از 74 میلیارد دالر در حوزه پهپاد گردش مالی خواهد 
بـود کـه از ایـن رقـم، 34 میلیـارد دالر مربـوط بـه حمل ونقـل مسـافر 
اسـت. در حـال حاضـر بـازار جهانـی پهپادهـا میلیاردها یـورو گردش 
مالی دارد و انتظار می رود تا چند سـال آینده رشـد چشـمگیری هم 
داشـته باشـد چرا که کارشناسـان معتقدند آینده روشـنی در انتظار 

صنعت پهپاد است.
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)Data Analytics( تجزیه و تحلیل داده ها
امـروزه افـراد داده هـای زیـادی را تولیـد و جمـع آوری می کننـد. حجـم ایـن 

داده هـا بیشـتر از آن اسـت کـه تحلیلگـران داده بتواننـد از همـه آنهـا در فنـاوری 

روز استفاده کنند. از آنجا که اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها روز به روز بیشتر 

می شود و در اولویت قرار می گیرد، کمپانی های زیادی در حال بررسی اهمیت 

ارتباط مشتریان با فناوری های موجود هستند.

کاربـران کـه از یـک طـرف بـا لـذت اسـتفاده از محصـوالت شخصی سـازی شـده 

مواجـه هسـتند و از طـرف دیگـر نگـران حریـم خصوصـی و اطالعـات شـخصی 

خـود هسـتند، دچـار تضـاد شـده انـد. کاربران و مصرف کننـدگان می دانند که 

داده های آنها برای شرکت ها و کسب وکارها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار 

است و برای آنها بسیار مهم است که داده هایشان به درستی مدیریت شود. 

ایـن سـطح از شـفافیت و قابلیـت ردیابـی در مـورد چگونگـی مدیریـت داده هـا 

)AR( و واقعیت افزوده )VR( واقعیت مجازی
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، هر دو مبتنی بر تصاویر ایجادشده 
توسط کامپیوتر هستند ولی در واقعیت مجازی )VR( تمامی عناصر 
درک شـده توسـط کاربر، ساخته شـده کامپیوتر اسـت اما در واقعیت 
افـزوده )AR( بخشـی از اطالعاتـی را کـه کاربـر درک می کنـد، در دنیـای 

واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده اند. 
کاربردهـای واقعیـت مجـازی )VR( و واقعیـت افـزوده  از مهم تریـن 
)AR( می تـوان بـه نقـش ایـن فنـاوری در حوزه هـای پزشـکی و درمـان 
بیماری هـای روانشناسـی )وحشـت، اضطـراب، اختـالالت عصبـی 
و...(، کشـاورزی )کنتـرل رشـد گیاهـان، نظـارت بـر تجهیـزات و...(، 
گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، حوزه شهر هوشمند )بهبود تجسم 

المان ها، روند برنامه ریزی و توسعه شهری( اشاره کرد.
بـا شـرایطی کـه دنیـای امـروز بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت، بـه نظـر 
می رسـد در طول سـال آینده می توان انتظار داشـت  که VR و AR  در 
مقابله با چالش های موجود کمک کنند. به عنوان مثال می توان از 
این فناوری در معاینات پزشکی و تشخیص از راه دور استفاده کرد تا 
ک که در آن  پزشکان مجبور به حضور در موقعیت های بالقوه خطرنا

خطر انتقال ویروس وجود دارد، نباشند.
همچنیـن در طـول سـال آینـده شـاهد افزایـش اسـتفاده از ابزارهـای 
کار در شـرایط  VR و AR در آمـوزش خواهیـم بـود. ایـن امـر نیـاز بـه 
شـلوغ کالس را کاهـش می دهـد و بـه آمـوزش مجـازی و شبیه سـازی 

موقعیت های عملی برای تدریس و آزمایش، کمک خواهد کرد.
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)IoT( اینترنت اشیاء

 Internet of یکـی دیگـر از جنبش هـای نوظهـور فنـاوری، اینترنـت اشـیا
)Things)IoT  اسـت. امـروزه بسـیاری از دسـتگاه ها از امـکان اتصـال بـه 
شـبکه WiFi برخـوردار هسـتند کـه بـه آنهـا امـکان می دهـد بـه اینترنـت و 
همینطور به یکدیگر متصل شوند. اینترنت اشیا از همین جا متولد شد. 
کنـون بـه کامپیوترهـا، لـوازم خانگـی، وسـایل نقلیـه و  اینترنـت اشـیاء تا
ک داده ها را داده است و  بسیاری دیگر امکان اتصال به اینترنت و اشترا
احتمااًل در آینده ای نه چندان دور جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، 

ایمنی، تعمیر و نگهداری، سـرعت بخشـیدن به مراقبت های پزشـکی و 
بهینه سـازی مراقبـت از بیمـاران، بهبـود خدمـات بـه مشـتریان و... کـه 

حتی تصور هم نکرده ایم، فراهم کند.
پیش بینی هـا نشـان می دهـد تـا سـال ۲030، حـدود 50 میلیارد دسـتگاه 
اینترنـت اشـیا در سراسـر جهـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و در نتیجـه 
شـبکه عظیمـی از دسـتگاه های بهـم پیوسـته ایجـاد خواهـد شـد. البتـه 
فعاًل در مراحل ابتدایی این روند هستیم. آینده اینترنت اشیا نامحدود 
و بی پایـان اسـت چـرا کـه افزایـش چابکی شـبکه، هوش مصنوعـی)AI(  و 

ظرفیـت اسـتقرار، خودکارسـازی و... باعـث پیشـرفت در اینترنـت اشـیاء 
می شود.

 Five Trends Proving« وب سـایت »یوتـل سـت« در مقالـه ای بـا عنـوان
IoT Is The Future« بـا ارائـه آمـاری مسـتند در حـوزه اینترنـت اشـیاء، 
کـه چـرا اینترنـت اشـیاء بـا سـرعت  پنـج دلیـل اساسـی را بـر می شـمارد 

خارق العاده ای که پیش می رود، آینده را شکل خواهد داد:
۱. گردش مالی مرتبط با اینترنت اشـیاء تا سـال ۲0۲6 به ۱۱۱۱.3 میلیارد 

دالر می رسد.

۲. بیـش از ۲6.66 میلیـارد دسـتگاه اینترنـت اشـیاء در سـال ۲0۱9 فعـال 
بوده است.

3. ارزش بازار راه حل های Smart City تا سـال ۲0۲0 بیش از 400 میلیارد 
دالر خواهد بود.

4. تـا پایـان سـال ۲0۲۱ بیـش از 94 درصـد مشـاغل از اینترنـت اشـیاء 
استفاده می کنند.

5. پیـش بینـی می شـود بـرای در سـال ۲0۲3 بیـش از ۱.۱ تریلیـون دالر در 
اینترنت اشیا هزینه شود.

توسط شرکت ها مهم است.  بی تردید سال ۲0۲۱ سال دیگری از »اولین ها« 
و »ناشـناخته ها« خواهد بود. از این رو، بهره گیری از فناوری های پیشـرفته 
روز برای رفع چالش های موجود، باید در اولویت پیشتازان این حوزه باشد. 
انتظـار مـی رود داده کاوی و تجزیـه و تحلیـل داده هـا در آینده، شـیوه زندگی و 
تجـارت را دگرگـون کنـد، چـرا کـه فعـاًل در مراحـل ابتدایـی انقـالب داده هـا قـرار 
داریـم. تجزیـه و تحلیـل داده هـای بـزرگ در آسـتانه تحولـی اساسـی اسـت. 

بسیاری از تحوالت تجزیه و تحلیل داده های در حال ظهور، حاصل همگرایی 
همزمان چندین فناوری »تحول پذیر« است. براساس پیش بینی مؤسسه 
»گارتنـر«؛ تـا پایـان سـال ۲0۲4 بیـش از 75 درصـد سـازمان ها و شـرکت ها از 
برنامه های پایلوت و پروژه های آزمایشـی، به اسـتراتژی های کاماًل عملیاتی 
داده های کالن روی خواهند آورد. این تغییر به معنای تقویت 500 درصدی 

زیرساخت های جریان داده و تجزیه و تحلیل است.
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کمـک بـه  بی تردیـد مهم تریـن تحـوالت فنـاوری امـروز نقـش بسـزایی در 
انسـان ها در کنار آمدن با تهدیدهای زیادی که امروز با آن روبرو هسـتیم، 

خواهد داشت و به گذر از این مرحله کمک بسیار خواهد کرد.
کارشناسـان معتقدند کووید ۱9 از بسـیاری جهات به عنوان یک کاتالیزور 
عمل خواهد کرد  و باعث وقوع مجموعه ای از تغییرات که به هر حال روی 

می داد، خواهد شد و همه چیز با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
برخـی از فناوری هایـی کـه در فهرسـت بـاال آمـده، بـه مـا کمـک می کننـد تـا 
دوبـاره »عـادی بـودن« را بـه دسـت آوریـم، در حالـی کـه برخـی دیگـر درک و 

مدیریت »واقعیت های تغییریافته« را برای ما آسان می کنند!
simplilearn.com  و   forbes.com :منبع

تحولAs-A-Service  ها

عامـل اصلـی توسـعه فناوری هایـی کـه امـروزه در مـورد آنهـا صحبـت 
می شود، )As-A-Service)aaS  نام دارد. 

کـه بـه عنـوان خدماتـی بـه  گفتـه می شـود  اصطـالح aaS  بـه چیـزی 
مشـتری - اعـم از داخلـی یـا خارجـی - ارائـه می شـود و غالبـًا بـه معنـای 
مصرف کننـدگان  یـا  مشـتریان  می شـود.  اسـتفاده  ابـری  رایانـش 
می تواننـد بـا نقـاط پایانـی ارائه شـده توسـط aaS یـا پیشـنهادهای 
 API کـه معمـواًل مبتنـی بـر XaaS )هـر چیـزی بـه عنـوان سـرویس( 
کاربـر  کنسـول وب، در مرورگـر وب  هسـتند و همچنیـن توسـط یـک 
  As-A-Service کننـد. نتفلیکـس یـک مثـال سـاده تعامـل برقـرار 
 SaaS )Software as a service( اسـت. در واقع نتفلیکس یک شـرکت
محسوب می شود که برای تماشای فیلم های دارای مجوز،  نرم افزار 
ک پیروی می کند  می فروشـد. نتفلیکـس از یـک مـدل مبتنـی بر اشـترا
ک را انتخـاب می کنـد و مبلـغ  ح اشـترا کـه بـه موجـب آن کاربـر یـک طـر

ثابتی را ماهانه یا ساالنه پرداخت می کند.
aaS  یعنـی توزیـع منابعـی کـه بـرای زندگـی و کار در شـبکه های مبتنـی 

بـر ابـر و براسـاس تقاضـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه همیـن دلیـل 
اسـت که هوش مصنوعی و رباتیک تقریبًا برای هر شـرکت یا سـازمانی 

- صرف نظر از مقیاس و بودجه - گزینه های مناسبی است.
به لطف پیشنهادات ابری از شرکت هایی چون گوگل، مایکروسافت، 
آمـازون و... تعـداد زیـادی از اسـتارت آپ ها، مبتکـران و محققـان 
می توانند با کمترین سـرمایه گذاری اولیه در ابزارها و زیرسـاخت ها یا 
استخدام افراد متخصص، فناوری های پیشرفته را در همه بخش ها 

به کار گیرند.
امروزه با شیوع همه گیری کرونا در سراسر دنیا، شاهدیم که مشاغل 
متکـی بـه ابـر بـرای ارائـه راه حل هـای انعطاف پذیـر aaS در حـال رونـق 
هسـتند. به عنوان مثال Zoom با افزایش سـرعت سـرورها و پوشـش و 
کیفیت خدمات خود، به سرعت به یک نام معتبر تبدیل شد. این به 
دلیـل ماهیـت مبتنـی بر ابر و همـکاری با ارائه دهندگان خدمات خود 
بود که قادر بودند به سـرعت ظرفیت پاسـخگویی به تقاضا را افزایش 
دهند.  این مسئله در سال ۲0۲۱ و سال های بعد از آن، قطعًا اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
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رویدادهای 
 جذاب

 حوزه  فناوری
در دوران کرونا

در ماه مارس سـال 2020 سـازمان بهداشـت جهانی )WHO( برای اولین بار شـیوع جهانی ویروس کرونا را اعالم کرد و امروز بعد 
از گذشت بیش از یک سال، تأثیرات آن بر سالمت عمومی و اقتصاد جهانی غیرقابل انکار است.

علیرغم تمامی اقداماتی که دولت های سراسر جهان برای کاهش شیوع بیماری، سالمت عمومی و پرهیز از عواقب اقتصادی 
 بخش فناوری داشته است. از این رو طی یک سال 

ً
همه گیری انجام دادند، کووید 19 تأثیرات زیادی بر اقتصاد جهانی و خصوصا

و انـدی درگیـری جهـان بـا بیمـاری کرونـا، رویدادهـا و کنفرانس هـای فنـاوری بسـیاری در کشـورهای مختلـف لغـو شـده، به تعویق 
افتاده یا به رویدادهای مجازی تبدیل شده اند.

در ایـن مقالـه، بـه بررسـی برخـی از مهمتریـن رویدادهـای فنـاوری کـه در نتیجـه شـیوع کرونـا تعطیـل و تعویـق شـده یـا تغییـر شـکل 
داده اند، خواهیم پراخت.
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نمایشـگاه رسـانه های دیجیتـال، ارتباطـات و  1
ماهـواره دبـی )CABSAT( یکـی از مهم تریـن 
رویدادهای حوزه فناوری اسـت که همه سـاله در کشـور 
امـارات متحـده عربـی و شـهر دبـی برگـزار می شـود و از 

اعتباری در سطح بین المللی برخوردار است.
برگـزاری ایـن نمایشـگاه در سـال ۲0۲0 بـه دلیـل شـیوع 
کـه  کرونـا بـه زمـان نامشـخصی موکـول شـد  بیمـاری 
 بناسـت در ۲6 تـا ۲8  ا کتبـر ۲0۲۱ )4 تـا6 آبـان  ۱400( 

برگزار شود. 
گفتنی است نمایشگاه رسانه های دیجیتال، ارتباطات 
نمایشـگاه  بزرگتریـن   CABSAT دبـی  ماهـواره  و 
خاورمیانه در این صنایع اسـت که آخرین نوآوری های 
حوزه های تولید و پخش تصویر، ارتباطات ماهواره ای، 
مدیریـت محتـوا و سیسـتم، پیـش تولیـد، صـدا و رادیـو، 

دیجیتال و انتقال محتوا و... در آن عرضه می شود.
کـه در ایـن حوزه هـا در ایـن  تجهیـزات و فناوری هایـی 

نمایشگاه عرضه می شوند، عبارتند از:
تولید و پخش تصویر:

دوربین های دیجیتال و تجهیزات دوربین
UHD 4  وk  ،فناوری سه بعدی، موشن کپچر

نرم افزار های مربوط به تولید و پخش
فناوری هـای مربـوط بـه پخـش رویداد هـای ورزشـی، 

کنترل نور و روشنایی، استودیو و تنظیمات
ارتباطات ماهواره ای:

اپراتورهـای  و  ای  ماهـواره  شـبکه  دهنـدگان  ارائـه 
ماهواره ای

ای،  ماهـواره  ارتباطـات  بـه  مربـوط  فناوری هـای 
تجهیزات ماهواره، رسیورها، فرستنده ها و گیرنده ها

خدمات انتقال و خدمات پخش ماهواره ای و خدمات 
VSAT فناوری

راه حل های پهنای باند
مدیریت محتوا و سیستم:

IT  روش های اتوماسیون و زیرساخت شبکه
سیستم های یکپارچه سازی

رسانه های دیجیتال و مدیریت حقوق دیجیتال
پخش و ذخیره سازی انبوه

امنیت محتوا و رمزگذاری و رمز گشایی
پیش تولید:

VFX نرم افزارهای ضروری، انیمیشن و
نرم افزارهای ویرایش و خدمات، زیرنویس و دوبله

قالب بندی و تبدیل
صدا / رادیو:

تجهیزات صوتی و اتوماسیون صوتی
محصوالت و خدمات تولید و انتقال صدا

همزمان با همه گیری کرونا؛ 
 بسیاری  از رویدادهای مهم 
سال در حوزه IT  و ICT  یا 

مجازی به  صورت  کامل لغو  
شدند
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)DVB(  رادیو دیجیتال
رسانه دیجیتال و انتقال محتوا:

گیرنده های تلویزیون دیجیتال
 آنتن هـا و انتقـال دهنده هـا و فناوری هـای تسـت و 

اندازه گیری
فیبر نوری و خدمات و محصوالت مرتبط

دیجیتـال،  رسـانه های  نمایشـگاه  برگزارکننـدگان 
ارتباطـات و ماهـواره دبـی )CABSAT( امسـال متعهـد 
دسـتورالعمل های  تمامـی  بـا  مطابـق  کـه  شـده اند 
بهداشـت و ایمنی تعیین شـده توسـط مقامات محلی، 
محیطی امن برای نمایشگاه فراهم کنند. این رویداد با 
اسـتانداردهای دقیق اقدامات پیشـگیرانه بهداشـت و 
ایمنی از جمله فاصله اجتماعی، معامالت غیرحضوری 
و پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد. البته نسخه 
مجازی و غیرحضوری نمایشگاه نیز به صورت همزمان 

در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.
2 سیسـکو هـر سـال رویـداد Cisco Live  را برگـزار 
می کنـد. کنفرانـس فناوری اطالعات سیسـکو 
 IT اولین و مهم ترین مقصد فعاالن حوزه )Cisco Live(
در سـطح جهـان بـه شـمار می آیـد. در ایـن نمایشـگاه 
محصـوالت فنـاوری اطالعـات و راه حل هـا، برنامه های 
زنـده، و فرصت هـای یادگیـری زیـادی بـرای عالقمندان 

ارائـه می شـود. از اطالعـات فنـی تخصصـی ایـن حـوزه تـا 
جلسـات تجـاری ارزشـمند و سـطح بـاال بـا غرفه هـای 
ایده پردازانه پرشمار، به جهت دهی مناسب مهندسان 
شبکه و کامپیوتر، مهندسان بخش خدماتی و مدیران 
تجارت هـا، توسـعه دهندگان، مدیـران بخـش فنـاوری 
کمـک  خـود  تجـارت  و  حرفـه  در  )IT(و...  اطالعـات 

می کند. 
آخریـن  مـورد  در  آمـوزش  از  بی نظیـر  ترکیبـی  ارائـه 
فناوری ها و گرایش ها، آزمایش و صدور گواهینامه برای 
محصوالت سیسکو، فرصتی برای گسترش شبکه های 

حرفه ای است.
در سـال گذشـته میالدی و با همه گیری کرونا در سراسـر 
جهان، رویداد  Cisco Live که قرار بود از 3۱ می تا 4 ژوئن 
در الس وگاس برگـزار شـود، بـه صـورت آنالیـن برگـزار شـد 
و Cisco Live Melbourne کـه طبـق برنامـه قـرار بـود 3تـا 
6 مـارس ۲0۲0 در ملبـورن برگـزار شـود، بـه طـور کامل لغو 
 Cisco شـد. برگزارکننـدگان امیدوارنـد بتواننـد رویـداد
 Live Melbourne 2021 را بـه صـورت حضـوری در تاریخ

 7 تـا ۱0 دسـامبر در ملبـورن اسـترالیا  برگـزار کننـد. بـا ایـن 
حـال تصمیـم گیـری نهایـی براسـاس وضعیـت شـیوع 

بیماری کرونا در ماه های آینده قابل تغییر است.
کـه بـه دلیـل برگـزاری مجـازی،  در Cisco Live امسـال 

گذشته مــیــالدی و  در ســال 
کرونا در سراسر  با همه گیری 
 Cisco Live  جهان، رویداد
که قرار بود از 31 می تا 4 ژوئن 
در الس وگاس برگزار شود، به 

صورت آنالین برگزار شد
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کمـی متفاوت تـر از سـال های گذشـته در آوریـل سـال 
درخصـوص  مباحثـی  شـد،  برگـزار  میـالدی  جـاری 
رمـز  بـه  نیـاز  بـدون  امنیـت  اجتماعـی،  مسـئولیت 
اخبـار   ،)Passwordless Authentication( عبـور 

زیرساخت های مجازی و... مطرح شد. 
سیسـکو یـک رویـداد واحـد برگـزار کـرد ولـی جلسـات را 
در زمان هـای مختلـف بـرای مناطـق زمانـی مختلـف 
در سراسـر جهـان پخـش کـرد. در واقـع رویـداد امسـال 

سیسکو، اولین Cisco Live واقعًا جهانی بود!
شاید بتوان مهمترین بخش رویداد امسال را معرفی 
 Cisco Plusو Network as a Service دو محصـول
 Network توسط سیسکو دانست. سیسکو با معرفی
)as a Service )NaaS مشـتریان خـود را قـادر می سـازد 
تا زیرساخت ها را »به عنوان یک سرویس« خریداری 
کنند. این به معنای پرداخت برای  یک راه حل کامل 
ک مبتنی بر استفاده«  است که به عنوان یک »اشترا

پرداخت می شود. 
 Cisco Plus Private Cloud ،پیشـنهاد دیگر سیسـکو 
ذخیره سـازی،  مجموعه هـای  همـراه  بـه  کـه  بـود 
و  زیرسـاخت ها  و  شـبکه  سـرورهای  سـرورها، 
اختیـار  در  سیسـکو  ثالـث  شـخص  نرم افزارهـای 

مشتریان قرار می گیرد. 
سیسکو در این رویداد اعالم کرد که اواخر سال جاری 
 Cisco Plus میـالدی، محصـول دیگـری تحت عنـوان

SASE را معرفی خواهد کرد.

سیسـکو در بخـش دیگـری از رویـداد امسـال خـود، 
کارهـای تغییـر  از ادغـام Thousand Eyes بـا نمونـه 
Catalyst 900 و AppDynamics Dash Studio خـود 
خبر داد. سیسکو در سال ۲0۲0 ارائه دهنده نظارت بر 
اینترنت Thousand Eyes را خریداری کرد که برخالف 
بیشـتر ابزارهـای مدیریتـی کـه روی نظـارت بـر شـبکه 
شـرکتی متمرکـز هسـتند، Thousand Eyes قابلیـت 

مشاهده ترافیک اینترنت را فراهم می کند.
یکـی از مدیـران ارشـد سیسـکو در سـخنرانی خـود در 
ایـن رویـداد خاطرنشـان کـرد کـه چشـم انداز سیسـکو 
گیـر بـا دسترسـی سـریع همه مـردم دنیا  یـک آینـده فرا
به اینترنت اسـت ولی با این حال در حال حاضر هنوز 
3 میلیـارد نفـر از دسترسـی بـه اینترنـت بـا کیفیـت بـاال 
برخـوردار نیستند.شـبکه های ارائه دهنـده خدمات 
فعلـی نمی تواننـد بـا خواسـته های رو بـه رشـد همـراه 
 Routed Optical Networks شوند. از این رو سیسکو
کـه بـه شـبکه های ارائـه دهنـده  را معرفـی می کنـد 

خدمات کمک می کند.
 Gulf     Information Technology( 3 جیتکس
Exhibition( بزرگ ترین جشنواره کامپیوتر و 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( در خاورمیانـه 
است که از سال ۱98۱ هر ساله در کشور امارات متحده 
برگـزار می شـود. محصـوالت در  عربـی و شـهر دبـی 
گـون از جملـه سـخت افزار و نرم افـزار،  حوزه هـای گونا
ربات هـا،  سـه بعدی،  چـاپ  پهپـاد،  داده،  کـز  مرا

ــل حــضــور  ــی جــیــتــکــس بـــه دل
دولت ها از سراسر  جهان، به 
مشارکت  پلتفرم  بزرگترین 
ــی  و  ــت مــشــارکــت بــخــش  دول
تبدیل   جهان  در  خصوصی 

شده است
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تکنولـوژی صوتـی، لـوازم جانبـی، بازی هـای رایانـه ای، 
خدمـات اینترنـت، خدمـات فنـاوری، لپ تـاپ و... در 

این نمایشگاه در معرض نمایش قرار می گیرد. 
این رویداد سالیانه در واقع مجموعه ای از فناوری ها و 
محلی برای تحقق بخشیدن به نوآوری های جسورانه 
و پیشرفت های فناورانه شرکت های مطرح دنیاست. 
عالوه بر آن، معامالت مشارکتی و تجاری در این رویداد 
برقـرار می شـود کـه از اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت. 
همچنیـن جیتکـس بـه دلیل حضور دولت ها از سراسـر 
جهـان، بـه بزرگتریـن پلتفـرم مشـارکت بخـش دولتـی و 
خصوصـی تبدیـل شـده اسـت. ایـن سـه دلیـل، باعـث 
شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها  بـرای  جیتکـس  شـده 
فناوری سراسر جهان از اهمیت باالیی برخوردار باشد.

جیتکـس ۲0۲0 در واقـع چهلمیـن نمایشـگاه فنـاورى 
اطالعـات و ارتباطـات جیتکـس از 6 تـا ۱0 دسـامبر )۱6 
تـا ۲0 آذرمـاه( بـا حضـور نمایندگانـی از بیـش از 60 کشـور 
قاره هـاى آسـیا، اروپـا، آمریـکا و آفریقـا، در مرکـز تجـارت 
جهانی دوبی برگزار شد. جیتکس ۲0۲0  تنها نمایشگاه 
فنـاوری بـود کـه در دوران همه گیـری کرونـا بـه  صـورت 

عادی برگزار شد. 
مهم تریـن ویژگـی جیتکـس امسـال کـه البتـه بـه  دلیـل 
بیمـاری کرونـا بـا تعویـق برگـزار شـد، ایـن بـود کـه رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی اصلی تریـن اولویـت بـود. ایـن 

اولویـت بـا کمـک تکنولـوژی عملـی شـد؛ بـه طـوری کـه 
افـراد فاقـد ماسـک شناسـایی می شـدند و از ورود آنهـا 
بـه مرکـز تجـارت جهانـی دوبـی ممانعـت می شـد. بـه 
عـالوه، از طریـق الگوریتم هـای هوش مصنوعی، چهره 
افـراد دارای ماسـک و هویـت آنهـا بـرای برگزارکننـدگان 
قابـل تشـخیص بـود. نظـارت بـر رعایـت میـزان فاصلـه 
اجتماعـی بازدیدکننـدگان و حاضـران در نمایشـگاه و 
هیأت های شرکت کننده هم با کمک تکنولوژی انجام 

می شد. 
کنگـره  گوشـی همـراه یـا  4 نمایشـگاه جهانـی 
 )Mobile World Congress( جهانـی موبایـل
یـا MWC  یکـی از بزرگتریـن نمایشـگاه های صنعـت 
گوشـی همراه در جهان اسـت که شـرکت های برجسـته 
سـازنده گوشـی تلفـن همـراه، اپراتورهـای ارتباطـات، 
سازندگان نرم افزار و فروشندگان در آن حضور می یابند. 
این گردهمایی، فرصت مناسبی برای تبادالت تجاری 
و بازرگانـی بـرای غول هـای حـوزه تلفـن همـراه فراهـم 
می کنـد؛ چـرا کـه عالوه بـر برترین های صنعـت موبایل، 
محلـی بـرای عرضـه توانمندی شـرکت های مختلف در 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز هست.
برگزارکننده این نمایشگاه، انجمن جهانی اپراتورهای 
کـه بیـش از  تلفـن همـراه )GSM Association( اسـت 
٨٠٠ اپراتـور تلفـن همـراه از سراسـر دنیـا در ایـن انجمـن 

در حال حاضر هنوز 3 میلیارد 
نفر از دسترسی به اینترنت با 
کیفیت باال برخوردار نیستند
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عضویت دارند.
نمایشـگاه  MWC 2020 کـه قـرار بـود از ۲4 تـا ۲7 فوریـه 
)پنجم تا هشـتم اسـفندماه ۱398( در شـهر بارسـلونای 
اسپانیا برگزار شود، به دلیل همه گیری کرونا لغو و به ۲8 

ژوئن تا ۱ جوالی ۲0۲۱ موکول شد. 
رویکـرد امسـال انجمن جهانـی اپراتورهای تلفن همراه 
)GSMA( بـه عنـوان برگزارکننـده ایـن رویـداد، در درجـه 
اول سـالمتی و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی اسـت. 
GSMA در حـال تعریـف اسـتانداردهای سـختگیرانه و 
بهتریـن روش هـای پیشـگیرانه - بـا راهنمایـی مقامات 
بهداشـتی در سراسـر جهـان - اسـت و پیـاده سـازی 
بهترین اقدامات ایمنی و بهداشتی را در دستور کار دارد 
 Touchless( تـا محیطـی با حداقل تماس های فیزیکـی

Environment( فراهم سازد.
 CES Consumer بین المللـی  نمایشـگاه   5
Electronics Show(( در عرضـه نـو آوری هـای 
تکنولـوژی فعالیـت دارد و هـر سـاله در ماه ژانویه در الس 

وگاس برگزار می شود.
نمایشـگاه CES امسـال کـه از ۱۱ تـا ۱4 ژانویـه بـه صـورت 
مجـازی برگـزار شـد، بـه عنـوان اولیـن و بزرگتریـن رویـداد 

فناوری دیجیتال تاریخ ساز شد.
تـا  از اسـتارت آپ هـا  را  CES 2021 محصـوالت خـود 
صنعـت  رهبـران  سـخنرانی های  فنـاوری،  غول هـای 
جهانـی، سـرگرمی های زنـده از هالیـوود و بیـش از ۱00 
ساعت برنامه کنفرانس، به صورت تمام دیجیتال ارائه 

داد.
CES 2021 تمـام دیجیتـال جامعـه فنـاوری جهانـی را 
درگیـر تجربـه نـوآوری، ایجـاد ارتباط و انجـام تجارت کرد 

کـه همه گیـری بیماری هـا چگونـه نمـودار  و نشـان داد 
نوآوری را صعودی کرده و باعث افزایش انعطاف پذیری 

و روح نوآورانه صنعت شده است. 
جدیدتریـن نـوآوری در خانـه، سـرگرمی های دیجیتـال، 
پیشـرفت در 5G، فنـاوری خـودرو، هـوش مصنوعـی، 
سـالمت دیجیتـال و... ازجملـه فناوری های ارائه شـده 

در CES 2021 بود.
بـا  مطبوعاتـی  کنفرانـس   ۱9 برگـزاری  بـا   CES 2021
شرکت هایی از جمله بوش، کانن، کاترپیالر، هایسنس، 
اینتل، ال جی، مرسدس بنز، پاناسونیک، سامسونگ 
الکترونیک و سـونی در اولین روز برگزاری نمایش، اخبار 
کـرد.   جدیـد را منتشـر و محصـوالت نوآورانـه را معرفـی 
CES 2021 دارای ۱960 غرفـه دار آنالیـن بـود. بـه طـور 
کلـی حـدود ۲000 شـرکت شـامل حـدود 700 اسـتارت آپ 
از 37 کشور جهان، در طول CES 2021 کاماًل دیجیتال 

محصوالت خود را به معرض نمایش گذاشتند.
کنفرانـس CES بیـش از ۱00 سـاعت برنامـه نویسـی را بـه 
نمایش گذاشت. جلسات شامل موارد مهمی از جمله 
حریـم خصوصـی، آینده هـوش مصنوعی، مراقبت های 
بهداشـتی، حمـل و نقـل خـودکار، رونـد خـرده فروشـی و 

سیاست های فنی بود.
یکـی از موضوعـات اصلـی CES 2021 این بود که چگونه 
همه گیری ویروس کرونا در سال ۲0۲0 بر صنعت فناوری 
از جمله تجارت الکترونیکی، پزشکی از راه دور، یادگیری 
از راه دور، هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـین، پردازش 
زبـان طبیعی، رایانش ابری، دسـتگاه های نظـارت از راه 
دور بهداشـتی و... تأثیر گذاشـت و چگونه بر روند آینده 

آن تأثیرخواهد داشت. 
گرچـه نمایشـگاه امسـال بـه دلیـل برگـزاری مجـازی،  ا
فاقـد هیجان نمایشـگاه های حضوری قبلـی CES بود، 
امـا بسـیاری از محصـوالت جدیـد توسـط کمپانی هـای 
مطـرح دنیـا ازجملـه سامسـونگ، پاناسـونیک، لنـووو، 

سونی و... در این نمایشگاه مجازی معرفی شدند. 
حضـور  مجـازی،  رویـداد  ایـن  ویـژه  برنامه هـای  از 
و  خواننـده  ایلیـش«  »بیلـی  موسـیقی  سـتاره های 
گرمـی و  ترانه نویـس جـوان آمریکایـی و برنـده 7 جایـزه 
۲رکورد جهانی گینس و »دوآ لیپا« خواننده و ترانه نویس 

اهل انگلستان و برنده جوایز متعدد موسیقی بود.

شد  باعث  کرونا  همه گیری  
استفاده از فناوری  اطالعات 
نمودارتوسعه  ارتــبــاطــات  و 
ــا را بــه شــدت  ــوره ــش ک ایــــن 

صعودی کند
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 فرآینــد  نفس گیــر    واردات 
ICT و   ITتجهیــزات

با پیشرفت فناوری در دنیای امروز، نیاز به تکنولوژی های نوین بیش از گذشته احساس می شود، چرا که تغییرات این حوزه به 
صورت مداوم اتفاق می افتد و دانش ها و محصوالت به سرعت به روزرسانی می شوند، بنابراین تأمین کنندگان و تولیدکنندگان 
در این زمینه نقشـی اساسـی دارند تا کسـب وکارها در ایران بتوانند علی رغم تحریم ها، همگام با سـایر کشـورها حرکت کنند. 
 تحریـم نیـز در این زمینـه نه تنها بی تأثیر 

ً
بی شـک واردات کاال بـه ویـژه کاالهـای تخصصـی کاری سـخت و زمان بـر اسـت و طبیعتـا

نیست، بلکه مشکالت زیادی را سرراه شرکت های تأمین کننده تجهیزات قرار داده است. برای آشنایی بیشتر با فرآیند خرید 
و واردات تجهیـزات حـوزه ICT   گفت وگویـی بـا »هسـتی جالیـر« سرپرسـت واحـد لجسـتیک و »پـگاه اسـکندری« سرپرسـت 

بازرگانی خارجی شرکت »آلیاسیس ارتباط« انجام داده ایم که در پی می آید.
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ضمن معرفی خودتان؛ بفرمایید در چه حوزه ای فعالیت می کنید؟

هسـتی جالیـر، سرپرسـت واحـد لجسـتیک شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط هسـتم کـه بـه همـراه خانـم پـگاه اسـکندری در 
قسمت تأمین و لجستیک شرکت آلیاسیس ارتباط مشغول کار هستیم. از سال ۱394 فعالیت در این شرکت را آغاز 
کـرده ام و خوشـحالم کـه امـروز شـرکت از جایـگاه خوبـی در ایـن حوزه برخوردار اسـت. البته ایـن موفقیت ها مطمئنًا با 

تالش  همه همکاران به دست آمده است.
 درخصوص 

ً
 با موانعی در ثبت سفارش در گمرک مواجه می شوند؛ لطفا

ً
 شرکت های تامین کننده تجهیزات  IT         و ICT   عموما

این مشکالت توضیح دهید؟ 

مشکالت ریز و درشت بسیاری در ثبت سفارش ها برای شرکت های IT و شبکه که در زمینه تجهیزات فعالیت دارند 
معموال در گمرک به وجود می آید. یکی از مشکالت متداول که در این زمینه وجود دارد، اخذ مجوزهاست.

 همان طور که می دانید تمام تجهیزات شبکه نیازمند اخذ مجوز از چهار مجموعه  از جمله وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت هستند. این سازمان  کنترل می کند که آیا کاالی موردنظر تولید داخلی دارد یا خیر؟ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران است که سقف واردات را چک می کند. این مجموعه مدارک شرکت ها 
را مـورد بررسـی قـرار می دهـد کـه آیـا در تعرفـه ای کـه برای ثبت سـفارش لحاظ شـده اسـت؛ شـرکت سـابقه واردات این 
تعرفـه کاال را دارد یـا بـرای اولیـن بـار اقـدام بـه ایـن ثبـت سـفارش می کنـد. سـازمان تنظیـم مقـررات یکی دیگـر از  وزارت  
سازمان هایی است که برای ورود کاال و ترخیص آن مجوز صادر می کند.  این سازمان در برخی موارد برخی از کاالها 
از جمله سوئیچ، روتر و فایروال را توسط آزمایشگاه های امین خود مورد ارزیابی های امنیتی و فنی قرار می دهد و در 

صورت تایید تجهیزات مورد نظر مجوز ترخیص آن را صادر می کنند.
بـه ایـن قوانیـن موضـوع کرونـا را هـم اضافـه کنیـد . از ابتـدای شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور و تاثیـر آن بـر عملکـرد 
دسـتگاه های اجرایـی کشـور، رونـد ترخیـص بـا کنـدی خیلـی بیشـتری نسـبت بـه قبل مواجه اسـت. متاسـفانه ثبت 
سفارش ها در این ایام با تاخیر انجام می شود و همین مسئله برای وارد کنندگان مشکالت فراوانی را ایجاد می کند. 
همـان طـور کـه متوجـه شـدید، ایـن رونـد طوالنـی و زمـان بـر اسـت و همیـن اتـالف زمـان باعـث هـدر رفـت سـرمایه 
نیزمی شود. با تمام این فشارها و قوانین دست و پا گیر، از افتخارات شرکت آلیاسیس ارتباط ترخیص کاال با کمترین 
زمان ممکن اسـت. ما در شـرکت آلیاسـیس ارتباط با جذب کارشناسـان اهل فن در حوزه ترخیص کاال در کمترین 

شرکت  رقابتی  مزیت های  از 
ــیــاســیــس ارتـــبـــاط عــرضــه  آل
قیمت  با  کیفیت  با کاالهای  

مناسبت تر است 
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نیمایی  ارز  دریــافــت  ــرای   ــ ب
ممکن است از 4 روز تا 6 ماه 
ارز  انتظار تخصیص  در صف 

قرار بگیریم

زمان ممکن، کاالهای مورد نیاز مشتریان خود را ترخیص می کنیم.
یکـی دیگـر از مشـکالت ترخیـص کاال موضـوع رتبـه بنـدی شـرکت ها در وزارت صنعت،معـدن و تجـارت اسـتان تهـران 
اسـت. در رتبه بندی شـرکت ها عواملی چون خوش حسـابی، مالیات، انجام تعهدات و... لحاظ می شـود ولی همه 

این ها کافی نیست و برای صدور مجوز میانگین واردات نقش تعیین کننده ای را برای اخذ مجوز دارد. 
 استان تهران برای واردات هر محصول مجوز هایی را به شرکت ها اعطا می کند تا سقف واردات آنها معین و مشخص 
شـود. ایـن سـقف در سـال ۱400 بـه ایـن صـورت اعمـال می شـود کـه اسـتان تهـران، بـا بررسـی مـدارک موجـود؛ واردات 
شـرکت ها را در سـال های ۱399 و ۱398 بررسـی می کند و میانگین واردات کاال در این دوسـال را معیار سـقف واردات 
شـرکت ها محسـوب می کنـد. خوشـبختانه شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط در ایـن زمینـه از رتبـه خوبـی برخـوردار اسـت کـه 

باعث شده سقف واردات شرکت افزایش یابد و ما بتوانیم واردات بیشتری داشته باشیم.
یکی دیگر از سازمان هایی که می بایست برای کاالهای رادیویی مجوز صادر کند، سازمان انرژی اتمی است که فرآیند 
گانه Certificate  بگیریم که خود این  که باید برای هر کاال به صورت جدا تاییدیه آن دشواری های فراوانی دارد.  چرا
فرآیند تقریبًا حدود 4ماه زمان نیاز دارد. عالوه بر موارد ذکر شده تحریم، کرونا، اشتباهات فردی و ... در فرایند های 

ثبت و ترخیص کاال مشکل زا شده اند.  
یکـی دیگـر از مـواردی کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد؛ بحـث ارزش گـذاری کاال اسـت.  عـالوه بـر ثبت سـفارش بـرای ترخیص 
کاال، ارزش گـذاری کاال از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. گمـرک دو معیـار بـرای ارزش گـذاری کاال در نظـر می گیرد؛ ۱- 
براساس نصف مبلغ اینترنتی و جهانی از سایت )ITPRICE(  ۲- بر اساس سابقه ارزشی گمرکی )TSC(  که در سامانه 

epl  قابل مشاهده است. 
گر شرکتی برای ارزش گذاری کاالی خود از این دو روش استفاده نکند، مشمول جریمه در گمرک می شود. در برخی  ا

موارد این اشتباهات سهلی یا عمدی توسط واردکننده کاال، شرکت را دچار ضرر و زیان هنگفت می کند. 
در مجموعه شرکت های IT  وICT  ، واحد بازرگانی چه نقشی در پیشبرد اهداف شرکت دارد؟ 

قلب شـرکت آلیاسـیس ارتباط واحد فروش اسـت، چرا که باید در مناقصات شـرکت کند و طبیعتًا برای شـرکت درآمد 
کسب کند. بقیه واحدها وظیفه حمایتی در قبال واحد فروش را دارند و به این واحد خدمات ارائه می کنند. طبیعتا 
واحد تأمین به عنوان واحد تامین کننده کاال نقش مهمی در پیشبرد اهداف شرکت دارد. وقتی واحد فروش ثبت 
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ع وقت تامین و در اختیار مشـتری  سفارشـی را انجام می دهد، این وظیفه واحد تامین اسـت که آن سـفارش را در اسـر
قرار دهد. واحدهای تامین شرکت های مختلف به نوعی رقبای ما محسوب می شوند. برای اینکه بتوانیم پروژه ای 
را به دست آوریم، طبیعتًا باید مزیت رقابتی ایجاد کنیم که یکی از مزیت های رقابتی، عرضه کاال با قیمت بهتر است. 
وقتی هزینه هایی از جمله هزینه حمل ونقل، ترخیص و گمرک را مدیریت کنیم، طبیعتًا در هزینه  کلی صرفه جویی 
کرده ایم. مزیت رقابتی دیگر ما در تحویل به موقع کاال به مشـتری اسـت که تمام تالش خود را به کار بسـته ایم تا این 
مقوله به بهترین شـکل میسـر شـود. قطعًا هدف شـرکت آلیاسـیس ارتباط کسـب درآمد و جلب رضایت مشـتری است 
کـه واحـد تأمیـن بصـورت غیـر مسـتقیم ایـن مسـئولیت را برعهـده دارد. هرچه واحـد تأمین خدمات بیشـتری به واحد 

فروش ارائه کند، واحد فروش موفق تر عمل خواهد کرد.
لطفا فرآیند بازرگانی شرکت را تشریح فرمایید.

 فرآینـد بازرگانـی شـرکت بـه ایـن صـورت اسـت کـه وقتـی واحـد فـروش در مناقصـه شـرکت می کنـد و در آن برنده می شـود 
و مشـتری و پـروژه را جـذب می کنـد، سـفارش در سیسـتم ثبـت و از طریـق ایمیـل بـه واحـد تأمین اعالم می شـود. پس از 
کرات قبلی با فروشـنده  آن، کار واحد بازرگانی شـروع می شـود؛ ثبت سـفارش باید به PO تبدیل شـود، یعنی طبق مذا
و قیمـت اعالمـی بـه فروشـنده، مبلـغ را در نظـر می گیـرد و آن هـا را سـفارش می دهـد و PI را می گیـرد. سـپس بـا توجـه بـه 

ک بودن کاال، آن سفارش وارد مرحله آماده سازی می شود. سفارشی بودن یا استا
واحد تأمین براساس نیاز می بایست کاالهایی را که قصد واردات آن را دارد، در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش را 
آغاز و به سرانجام رساند که این فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد. ابتدا باید مشخصات کامل هر کاال ثبت شود 
و درنهایت اخذ مجوز و ثبت سفارش  به سازمان های مربوطه آن ارسال گردد. پس از اخذ مجوز از سازمان ها، ثبت کاال 
انجام شده و کد هشت رقمی دریافت می شود و به بانک عامل درخواست داده می شود که در صف تخصیص ارز قرار 
گیرد. کاالهای ما گروه ۲ و اولویت ۲۲، ۲3 و ۲4 هستند که نیمایی محسوب می شوند، بنابراین تقاضای ارز نیمایی 

داده می شود که ممکن است از 4 روز تا 6 ماه زمان ببرد.
 بعد از اخذ تخصیص از سـوی بانک مرکزی، فرم های ضمانت و نامه درخواسـت ثبت در سـامانه نیما به بانک عامل 
داده می شود.  سپس از طریق صرافی بانکی یا صرافی های مورد تأیید بانک مرکزی در سامانه نیما می توانیم حواله 
را برای تأمین کننده ارسال کنیم. وقتی کاال آماده ارسال شد، از طریق فیلم و عکس کاال را بررسی و کنترل می کنیم. 
کره کرده و کاال ارسـال می شـود. زمانی که کاال وارد ایران شـد، اسـناد حمل به بانک  سـپس با شـرکت حمل ونقل مذا

بسیاری  روی  بــر  تحریم ها 
ــیــر   ــاث ت ــا  ــ ــاره ــ ک و  کـــســـب  از 
شرکت   که  گذاشته  بسزایی 
این  از  هم  آلیاسیس ارتباط 
قاعده مستثنی نیست ولی 
ما با راهکارهایی توانسته  ایم  
ع  نیازهای مشتریان را در اسر

وقت برآورده کنیم 
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گـذار می شـود تـا کنتـرل شـود کـه دقیقًا همـان کاالی ثبت سـفارش  عامـل وا
ج  شـده، وارد شـده اسـت. سـپس بـرای اینکـه بتوانیـم کاال را از گمـرک خـار
کنیم، باید کد ساتا توسط بانک عامل صادر شود. پس از اخذ اسناد از بانک 

عامل؛ ترخیص کار فرآیند ترخیص را آغاز می کند. 
از کدام کشورها، بیشتر کاال تأمین و ارسال می شود؟ 

کاالها بیشتر از چین و امارات تأمین و ارسال می شود. شرکت آلیاسیس ارتباط 
دفتری در دبی دارد. با توجه به اینکه به دلیل تحریم ها، مسـتقیمًا جنسـی 
به ایران فروخته نمی شـود، بیشـتر خریدها از طریق شـرکت مسـتقر در دبی 
انجـام می شـود کـه مزیـت رقابـت بزرگـی بـرای آلیاسـیس ارتباط اسـت، البتـه 
کثـر کاالها از طریق  از کشـورهای دیگـر هـم خریـد انجـام می شـود، اما ارسـال ا

امارات به ایران است.
مشکالت  حمل کاال از چین به ایران چه چیزهایی  است؟ و چه راه کارهایی 

برای آن در نظر گرفته اید ؟

تا همین یک سـال پیش مشـکلی از نظر حمل از چین وجود نداشـت.صرفًا 
تنهـا چیـزی کـه وجـود داشـت در خصـوص حمـل کاالهـای برند بـود، چرا که 
بـرای خـروج کاالهـای برنـد از چیـن بـه هـر کشـوری، بایـد اجـازه نامـه آن برنـد 
)Brand authorization( را داشـته باشـیم، ولـی بـرای واردات کاالهایـی کـه 
 Export برنـد نباشـند، مشـکلی وجـود نـدارد. بـرای صادر کـردن آن کاال بایـد

license باشد.
اخیـرًا بـه خاطـر تحریم هـا، بـا مشـکالت زیـادی مواجـه هسـتیم و خیلـی از 
کـه می توانسـتند از چیـن  نماینده هـا ایـن مجـوز را ندارنـد و شـرکت هایی 

واردات انجام دهند، محدود شده اند.
مسـأله بعـدی ایـن اسـت کـه کاالهـای مـا باتـری دارد و ایرالین هایـی کـه از 
سـمت چیـن می آینـد، روی ایـن موضـوع حسـاس هسـتند و راهـکاری کـه 
وجود دارد، این است که از یک کشور ثالث این واردات انجام شود، چرا که 
گمرک آنجا سختگیری کمتری دارد، البته در بعضی از شهرها کاال در گمرک 

بازرسی می شود.
کثـر  ا از چیـن سـخت شـده اسـت و تقریبـًا  کاال  کل ارسـال مسـتقیم  در 
کار را انجـام  نماینده هـای شـرکت های حمـل بـه صـورت مسـتقیم ایـن 
نمی دهند و استفاده از کشورهای ثالث موجب شده که هزینه حمل دوبرابر 

شود.
در زمینه حمل از امـــارات بــه ایـــران، بــا چــه مشکالتی مــواجــه هستید؟ آیا 

راهکارهایی برای رفع آنها در نظر گرفته اید؟

هـر کشـوری بـرای حمـل و نقـل مشـکالت خـاص خـود را دارد، امـارات مثـل 
چیـن Export License وBrand Authorization  نمی خواهـد، درخصـوص 
 MSDS باتـری حساسـیت زیـادی نـدارد، البتـه مشـکل باتـری عمومـًا بـا
Report حل می شـود. MSDS در واقع ریپورتی از باتری کاالسـت که باید به 
ایرالین ها داد تا چک کنند که باتری مشکلی چون آتش سوزی در هواپیما 

ایجاد نخواهد کرد. 
مشکلی که در کشور امارات وجود دارد، این است که برای کشورهایی مثل 
ایران و سوریه، برای ارسال کاال نیاز به اخذ CID و MoFA  است. اخذ مجوز 
MoFA  و CID برعهـده شـرکت حمل ونقـل یـا بـه اصطـالح فـورواردر اسـت. 
برای اخذ تأییدیه MoFA که در حال حاضر به خاطر کرونا به صورت آنالین 
انجـام می شـود، یـک سـری مـدارک بایـد آپلـود شـود که برای بررسـی در صف 
قرار می گیرد که باعث می شـود زمان زیادی گرفته شـود و ممکن اسـت آن را 
گـر درخواسـت رد شـود، هـر چقـدر  رد کننـد یـا نیـاز بـه بازرسـی داشـته باشـد. ا
درخواسـت مجـدد داده شـود، امـکان نـدارد تأییـد کننـد و بتـوان کاال را بـه 
 باید از کشـور ثالث اسـتفاده کرد که 

ً
ایران ارسـال کرد. در این صورت مجددا

 MoFA این باعث می شود هزینه حمل دو برابر شود. اما مشکل اساسی در
صـرف مـدت زمـان تأییـد اسـت. بـرای اینکـه بتوانیـم کاال را بـه موقع تحویل 
مشـتری دهیـم و زمـان را از دسـت ندهیـم، بـرای تسـریع در رونـد تحویـل 
کاال از کشـور ثالـث اسـتفاده می کنیـم شـاید در نظـر اول از لحـاظ اقتصـادی 
بـرای مـا مقـرون بـه صرفـه نباشـد امـا چـون مـا در شـرکت آلیاسـیس ارتبـاط، 
مشتری مداری را سرلوحه کارهایمان قرار داده ایم،  آن را به جان می خریم. 
تحریم ها چقدر در تأمین تجهیزات موردنیاز داخل، کشور را با مشکل مواجه 

کرده است و راهکارهای شرکت های IT برای برون  رفت از این مشکالت چه 

بوده است؟  

 تحریم هـا در همـه چیـز و حتـی زندگـی روزمـره مـردم تأثیـر زیـادی داشـته 
اسـت. هیچ کشـوری به صورت مسـتقیم به کشـور ما تجهیزات نمی فروشـد 
و ارسـال نمی کنـد. همـان طـور کـه توضیـح دادم بـرای ایـن موضـوع ازدفتـر 
دبی  اسـتفاده می کنیم . این موضوع مزیت رقابتی واقعًا بزرگی برای شـرکت 

آلیاسیس ارتباط نسبت به سایر رقبا ایجاد کرده است. 
بــا توجه بــه تحریم ها، آیــا قــانــون درخــصــوص تأخیر در تحویل محصول به 

سفارش دهنده، پیش بینی های الزم را کرده است؟ در صورت جواب منفی، 

بفرمایید این قوانین چه مشکالتی را برای تأمین کنندگان ایجاد کرده اند؟ 

مسـلمًا تحریم هـا مشـکالت زیـادی برای تأمین کننده ها ایجـاد کرده و باعث 
کاال را تحویـل دهنـد. ایـن موضـوع باعـث می شـود  شـده نتواننـد بموقـع 
شـرکت از سـمت کارفرمـا جریمـه شـود و تحـت فشـار قـرار گیـرد و حتـی ممکن 
اسـت گاهی ضمانتنامه ها به اجرا گذاشـته شـود. شـرکت آلیاسـیس ارتباط 
یک سیستم CRM راه اندازی کرده که این سیستم پل ارتباطی بین واحد 
تأمیـن و فـروش برشـمرده می شـود. ایـن سیسـتم مـدام در حـال بروزرسـانی 
اسـت تـا واحـد فـروش بـه صـورت لحظـه ای در جریـان زمـان تحویـل کاال بـه 
مشتری و همچنین وضعیت سفارش ها قرار گیرد تا آنها نیز بتوانند مشتری 

را در جریان روند امور قرار دهند. 
تی را با چه برند هایی   در حال حاضر شرکت آلیاسیس ارتباط چه محصوال

تأمین می کند؟ 
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در شاخه محصوالت: استوریج، سرور، سوییچ، روتر ،فایروال و کاالهای رادیوئی
 F5 , Cisco , DELL EMC , Citrix , VMware , Palo alto, Sophos , Super Micro , Hitachi , HPE ,  :و در برندهـا

Erricsson و  Oracle ,Net App , Fortinet , Quantum, Microsemi
یکی از مشکالت شرکت های IT و ICT نحوه تخصیص ارز است. برای حل این مشکل چه راهکارهایی ایجاد کرده اید؟ 

 ممکن است تخصیص ارز زمان بر باشد که با پیگیری مستمر از بانک مرکزی و یا بانک عامل توانسته ایم شرایطی 
فراهم کنیم که در این زمینه بهتر عمل کنیم.

کرده  تأیید نمونه محصوالت وارداتــی، چقدر فرآیند تحویل محصول موردنظر درخواست کننده را با مشکل مواجه 

است؟   

وقتی کاال وارد کشـور می شـود، سـازمان تنظیم و مقررات باید مجوز ترخیص صادر کند که قباًل در خصوص نحوه 
ترخیص توضیحات داده شده است. مجوز ترخیص هم رابطه تنگاتنگی با نوع کاال دارد. همانطور که گفته شد، 
برخی از کاالها باید تسـت شـوند. اصواًل یک تا دو آزمایشـگاه که مورد تایید سـازمان هسـتند، به شـرکت ها معرفی 
می شـوند و شـرکت ها کاالهـای مـورد نیـاز را بـه آن آزمایشـگاه ها ارسـال می کننـد و آنهـا بین 7 تـا ۱0روز کاری زمان نیاز 
دارند تا تسـت های الزم را بر روی محصوالت صورت دهند. مسـلمًا  این مسـائل هم هزینه بر و هم زمان بر اسـت و 

عالوه بر اینها، نیاز به پیگیری های فراوان نیز دارد. 
برای رسیدن یک محصول از بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور، چه مراحلی طی می شود؟ 

در ابتـدا بـرای تأمین کننـده درخواسـت خریـد صـادر می شـود، وقتـی خریـد صـورت پذیرفـت؛ کاالی مورد نیـاز برای 
انتقـال، برنامـه ریـزی می شـود. معمـواًل شـرکتی کـه از لحـاظ اقتصـادی مقـرون به صرفه تـر و بهتـر باشـد را انتخـاب 

می کنیم تا کاال حمل شود و در نهایت کاال به ایران برسد.
 وظیفه ترخیص با چه کسی است؟ و آیا   باید  به صورت تخصصی در زمینه IT فعالیت کنند؟

وظیفه ترخیص برعهده ترخیص کار است. خوشبختانه در این حوزه با شخصی همکاری می کنیم که بسیار خبره 
و باتجربه است. در واقع باید با ترخیص کاری همکاری کرد که در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت کند. گاهًا 
ج بر دسـتگاه در حد یک خط تیره یا یک  پیش آمده که در ثبت سـفارش، پارت نامبر ثبت شـده با پارت نامبر مندر
حرف تفاوت داشـته که کارشناسـان سـازمان تنظیم مقررات مسـتقر در گمرک به این موضوع ایراد وارد می کنند. 

ع وقت ترخیص شود. این وظیفه ترخیص کار استکه آن ها را متقاعد کند تا کاال در اسر

در  ارتباط  آلیاسیس   شرکت 
ندارد  کاال مشکلی  ترخیص 
وقت  ع  اســر در  می توانیم  و 
کاالهای مورد نظر را ترخیص 

کنیم
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آینده از آن تکنولوژی است

صنعت بانکداری با شعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در عرضه خدمات، هزینه عملیاتی پایین و رضایت مشتریان، به سرعت در 
حال پیشـرفت و توسـعه اسـت. میدان رقابت در این حوزه روزبه روز بیشـتر و فشـرده تر می شـود و به جرأت می توان ادعا کرد که امروزه رقابت 
خ های بهره جذاب و فریبنده نیست، بلکه عوامل اصلی مؤثر در کسب پیروزی و موفقیت، »کیفیت  در عرصه بانکداری تنها مبتنی بر ارائه نر

خدمات بانکی«، »سهولت انجام تعامالت مشتری با بانک« و در نهایت »رضایت مشتریان« مد نظر است.
در عرصـه بین المللـی چنـد سـالی اسـت کـه بانک هـا پدیـده ای بـه نـام بانکـداری نویـن را تجربـه می کننـد. موضوعـی کـه تجربه آن با اسـتفاده از 
گون بانکی امکان پذیر شده است. هنگامی که بحث پیوند فناوری  فناوری های پیشرفته از جمله فناوری اطالعات، برای انجام کارهای گونا
ح می شود، پیوند میان این فناوری و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که  اطالعات و ارتباطات با امور مختلف مطر
به ذهن خطور می کند. بدون شک استفاده از دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه حل های بی همتایی را برای 
پیشبرد فرایندهای مالی و تجاری در جهان امروز  - که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می زند - در اختیار ما می گذارد. از جمله این 
راه حل ها می توان به سیستم های بانکداری متمرکز )Core Banking( اشاره کرد که در سال های اخیر گسترش فراوانی یافته و به عنوان بستر 

ح شده است. و زیرساخت ارائه سایر خدمات نوین مطر
نگاه کار آفرین یکی از شرکت های وطنی محسوب می شود که  تمرکز خود را بر مشتریان بانک کارآفرین قرار داده تا آنها از آخرین دستاوردهای 
بانکداری در دنیا اسـتفاده کنند. بیژن مسـاوات مدیر عملیات شـرکت نگاه بانک در این خصوص با ما همکالم شـده اسـت که نظر شـما را به 

خواندن این مصاحبه جذاب جلب می کنم.
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 ضمن معرفی خود از اهداف تشکیل شرکت »نگاه بانک« توضیح دهید.
ً
لطفا

با عرض سالم و تشکر از فرصتی که در اختیارم قراردادید، بیژن مساوات هستم و در حال حاضر مدیریت عملیات 
شـرکت »نـگاه بانـک« را بـر عهـده دارم. هـدف از تشـکیل ایـن شـرکت، گسـترش فعالیـت بانـک کارآفریـن در حـوزه 
فناوری اطالعات به خصوص در حوزه بانکداری نوین بوده که سعی داریم با تاسیس شرکت های مرتبط با این 

حوزه و با ماموریت های متنوع، به این هدف دست پیدا کنیم.
از اهداف شرکت »نگاه بانک« بحث ارائه خدمات متمرکز حوزه بانکداری الکترونیک است. برای رسیدن به این 

مقصود چه اهدافی را در حوزه IT  جستجو می کنید؟ 

قطعـًا داشـتن نـگاه تخصصـی بـه هـر موضوعـی باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شـده در آن موضوع می شـود. 
شرکت »نگاه بانک«  به عنوان بازوی اجرایی IT  در بانک کارآفرین تاسیس شده تا بتوانیم نگاه ویژه و اختصاصی 

به حوزه بانکداری نوین داشته باشیم.
اهمیت داده های مشتریان در صنعت پرداخت چقدر برای شما و دستگاه های باال دستی با اهمیت است و برای 

حفظ این اطالعات، چه تمهیداتی را پیش بینی می کنید؟

اطالعـات و داده هـای مشـتریان در واقـع تنهـا دارایـی واقعـی سـازمان ماسـت. از ایـن رو در تمامـی سـرویس های 
ارائه شده سعی شده، تمهیدات متعددی جهت حفظ پیوستگی، محرمانگی و دسترس پذیری این اطالعات 
اندیشیده شود. در این راستا می توانم به پروژه های نو سازی زیرساخت متعددی اشاره کنم که یا اجرا شده اند 

و یا در حال اجرا هستند.
برای اینکه بتوانید اطالعات مورد نیاز را به سرعت دسته بندی کنید و بدون نفوذ بد افزار در اختیار مصرف کننده 

اطالعات قرار دهید، از چه تکنولوژی استفاده می کنید ؟ 

از قبـل، تکنولوژی هـای متنوعـی در بانـک کارآفریـن در حـال اسـتفاده بـود کـه از ابتـدای تاسـیس نـگاه سـعی بـر 
کـه در بسـیاری از مـوارد موفـق بـه انجـام ایـن مهـم شـدیم، همچنیـن تعـدادی از  بروزرسـانی آنهـا داشـتیم 

»نگاه بانک« به عنوان بازوی 
کارآفرین  بانک  در  اجــرائــی 
ــاســیــس  شـــده تـــا بــتــوانــیــم  ت
نـــگـــاه ویـــــژه و اخــتــصــاصــی 
ــوزه بــانــکــداری نوین ــ  بــه ح

داشته باشیم
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تکنولوژی هایی که هنوز وارد مجموعه نشده بودند نیز مورد بهره برداری قرار گرفت که ازجمله آنها می توانم به 
استفاده از Container ها اشاره کنم.

گی شرکت »نگاه بانک« در مقایسه با رقبای داخلی چیست؟  ویژ

بزرگترین ویژگی شرکت »نگاه بانک«، در اختیار داشتن تیمی با نیروهای متخصص است و  بزرگترین ویژگی این 
تیم، در اختیار داشتن نیروهایی با تخصص های متنوع است به صورتی که تقریبًا هر پروژه IT را می توان با این 

تیم انجام داد.
گی هایی از Unity شما را ترغیب به استفاده از این نوع ذخیره ساز کرد؟ آیا تجهیزات مشابه آن را هم مورد  چه ویژ

بررسی قرار دادید؟

تجهیزات Unity  در بانک کارآفرین به منظور بهره برداری در زیرساخت مجازی سازی، خریداری شد. با توجه 
به همکاری نزدیک شـرکت های VMware و EMC منطقی اسـت که به این منظور به سـراغ محصوالت شـرکت 
EMC  برویم. همچنین متخصصین محصوالت EMC در ایران تعداد بیشتری دارند و این موضوع به طراحی، 
عملیاتی سازی و نگهداری این تجهیزات در آینده کمک می کند. در ضمن موضوع الیسنس هم در EMC خیلی 

ساده تر و کامل تر قابل اجرا ست که از مزیت های عمده این کمپانی به شمار می رود.
قبل از انتخاب مجموعه تجهیزات مورد نیاز خود، چه تدابیری اندیشیدید و از چه ابزارهایی کمک گرفتید؟

قبـل از انتخـاب مجموعـه تجهیـزات، ظرفیت هـای اسـتفاده شـده در مجموعـه را بـا ابزارهـای مختلفـی از جملـه 
VeeamONE و  vRealize Operations  بررسی کردیم. همچنین از مانیتورینگ تک تک تجهیزات درگیر در پروژه 

هم به صورت جدا برای تایید نتایج به دست آمده استفاده کردیم.
آیا پیکربندی این نوع تجهیزات  برای دیتاسنتر، نیاز به آموزش و مهارت های خاصی دارد یا خیر؟

بـه نظـر مـن اسـتفاده از هـر تجهیـز جدیـدی در دنیـای IT  احتیـاج به آمـوزش و بررسـی Best Practice های موجود 
دارد که قطعًا تجهیزات Unity 600 که از رده میانی محسوب می شوند هم از این موضوع مستثنی نیستند و نیاز 

به آموزش تیم تخصصی دارند.
آیا محصوالت EMC مانند  Unity600  در ایران با کیفیت های مختلفی وجود دارد؟

متاسفانه این طور هست و تجهیزات ممکن است قدیمی یا استفاده شده باشند و استفاده از آنها در محیط های 
حساس مانند داده های بانکی، خسارت های جبران ناپذیری برای بهره بردار به بار می آورند.

چگونه از اصالت کاالی خریداری شده اطمینان حاصل می کنید؟

راه های مختلفی وجود دارد، به نظرم اولین قدم این است که از شرکت مطمئنی خرید کنیم تا بتوانیم به کاالی 
آنها اطمینان کنیم. بررسی مستندات مربوط به تجهیزات گام دوم است. انواع تست های گرم و کارایی هم که 

وجود دارد و باید طراحی و اجرا شوند تا مطمئن شویم دستگاه ها قابل بهره برداری هستند.
آیا از آلیاسیس ارتباط  فقط برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود خدمات دریافت کردید؟ آیا این خدمات اثربخشی 

الزم را برای شما داشتند؟

خیر، ما از آلیاسیس ارتباط در زمینه برگزاری دوره های تخصصی نیز کمک گرفتیم، همچنین با جلسات متعدد 
و حضور متخصصان این شرکت راه های بهره برداری بهینه از دستگاه را هم از ایشان مشاوره گرفتیم.

کانت شرکت dell EMC چه محدودیت هایی  در ایران دارد و شما چه راه حلی برای این موضوع  دسترسی به پارتنر ا

یافتید؟

طبیعی است که به دلیل تحریم ها در صورتی که EMC متوجه شود دستگاه برای ایران خریداری شده، شرکت 
ج از ایران مسدود می شودبه همین  خریدار دچار مشکل اساسی می شود و حساب ها و امکانات مالی آن در خار
دلیـل ایـن کار ریسـک بسـیار زیـادی را بـه شـرکت های تامیـن کننـده تحمیل می کنـد. راه حل می توانـد اعتماد به 

تامین کننده باشد برای برقراری دسترسی به سایت مربوطه در هر زمان که مشتری به آن احتیاج داشت.

شــرکــت هــای  تــحــریــم هــا  در 
 IT تجهیزات  کننده  تامین 
ریسک زیــادی را می پذیرند 
ــا را ــورد نـــیـــاز مـ ــ ــاالی مـ ــ کـ ــا   تـ

تامین کنند
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 XSS , Sql Injection , cooky poisoning سرویس های تحت وب شما را در برابر انواع حمالت مثل Web Application Firewall
و سایر حمالت ازین دست که باعت می شود  اطالعات با ارزش سازمان در اختیار حمله کننده قرار بگیرد و یا به نحوی باعث ازبین 
رفتن دسترسـی آنها شـود و سـرویس دهی به مشـتری را مختل کند ایمن می سـازد. با قراردادن WAF    در محلی درسـت، می توان تا 

میزان بسیار باالیی از وقوع  این حمالت جلوگیری کرد.

WAF ضامن اطالعات شما در وب
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FortiWeb دید و کنترل مورد 
کاهش  اپــراتــور رابـــدون  نیاز 
کاربران به سرانجام  سرعت 

می رساند

WAF چگونه کار می کند؟

WAF بـا فیلترینـگ ، مانیتورینـگ و مسـدود نمـودن ترافیـک  مشـکوک   HTTP/S   بـه برنامه هـای تحـت وب و 
جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز ، از برنامه های تحت وب حفاظت می کند و این کار را با تطبیق مجموعه ای 
از پالیسـی هایی کـه وظیفـه آن تشـخیص ترافیـک ایمـن از ترافیـک مشـکوک اسـت، انجـام می دهـد . هماننـد یک 
پروکسـی سـرور که به عنوان یک واسـط از هویت کالینت حفاظت می کند waf  نیز با روشـی مشـابه اما برعکس به 

عنوان واسطه ای از وقوع حمالت روی سرویس دهنده جلوگیری می کند.
WAF  به شـکل های مختلف نرم افزار ، دسـتگاه سـخت افزاری و یا یک سـرویس ابری ارائه می شـود. پالیسـی ها 
می توانند مطابق با نیاز های  مختص یک برنامه تحت وب تنظیم شود .  بسیاری از سیستم های WAF به دلیل 
کشف آسیب پذیری های جدید، نیاز به بروزرسانی مستمر پالیسی ها  دارند  که قابلیت   یادگیری ماشین  در برخی 

از سیستم های پیشرفته  WAF به صورت خود کار وظیفه بروزرسانی  پالیسی ها را انجام می دهد.
 

گی هایی دارد؟ WAFپیشرفته F5 چیست و چه ویژ
بـا اسـتفاده از WAFپیشـرفته F5 می توانیـد بـه طـور فعـال از برنامه هـای تحـت وب خـود در برابـر حمـالت خـودکار 
brute- الیه 7 و حمـالت DoS توسـط ربات هـا و سـایر ابزارهـای تهدیدکننـده، دفـاع کنیـد. ایـن فایروال از حمـالت
force جلوگیـری کـرده و دفـاع فعـال ربات هـا بـه شناسـایی و کاهـش حمالت قبل از اینکه به سـایت آسـیب برسـد، 

کمک زیادی می کنند.
حمالت وب عامل اصلی نقض داده ها هستند. علیرغم تالش زیاد برای فرآیندهای ایمن سازی وب  اپلیکیشن ها، 
نیمـی از اپلیکیشـن ها همچنـان آسـیب پذیرند. فایروال هـای اپلیکیشـن وب بـا رفـع ایـن آسـیب پذیری ها از 
اپلیکیشـن های شـما در برابـر نقـض داده هـا محافظـت می کننـد. متوقـف کـردن حمله های مختلـف، محافظت 
در برابـر نسـل های پیشـرفته ربات هـای مخـرب، رمزگـذاری الیه هـای برنامـه، بازرسـی API و تجزیـه و تحلیل رفتار 

کاربران، راهکارهایی است که فایروال F5 برای دفاع از برنامه های وب در برابر حمالت و تهدیدها ارائه می دهد.
F5 با استفاده از پدافندهای فعال، حمالت خودکار را متوقف می کند و ترکیبی از تکنیک های مبتنی بر چالش و 
رفتار را برای شناسایی و فیلتر کردن ترافیک ربات ها اعمال می کند. با متوقف کردن ربات های مخرب، می توانید 

بسیاری از این حمالت فرصت طلبانه را از بین ببرید. 

 F5 پیشرفته  WAF گی های برخی از ویژ

OWASP حفاظت در برابر ۱0 حمله مطرح 
BRUTE FORCE مقابله با حمالت 
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کــردن  ــبــال خنثی  گـــر بــه دن ا
هستید  ــا  ــات هـ ربـ ــالت  ــم ح
پیشرفته  WAF یک  حتما 

کمک زیادی به  F5 می تواند 
شما بکند

CREDENTIAL STUFFING حفاظت در برابر 
 حفاظت  پیشگیرانه از برنامه های تحت وب و موبایل در برابر ربات های مخرب

 حفاظت از اطالعات حساس و احراز هویت در مقابل سرقت یا سواستفاده
 HASH DoS, Slowloris, floods, Keep-Dead, XML :در الیـه 7  نظیـر DDOS و DOS مقابلـه بـا حمـالت 

bomb
 مجهز به قابلیت قدرتمند TREAT CAMPAIGN  جهت جلوگیری از حمالت هدفمند و      روز صفر

GTW و JSON، XML هایی نظیر API مجهز به مکانیزم دفاعی حفاظت از 
 امکان مسدود سازی آدرس های IP  مخرب

 امکان اعمال محدودیت روی آدرس های IP بر اساس منطقه جغرافیایی
 مجهز به ماشین یادگیری قدرتمند و امکان بروز رسانی خودکار پالیسی های امنیتی

AUTO BLACKLISTING یا  IP-SHUNNING قابلیت 
 ADVANCED بواسطه ماژوالر بودن امکان بکار گیری چند ماژول مطرح نظیر  F5 شرکت  TMOS سیستم عامل
WAF  LTM)LOAD BALANCER( ،   AFM )Network Firewall(، DNS و چندیـن مـاژول قدرتمنـد دیگـر را 
در یـک محصـول فراهـم کـرده اسـت کـه می تـوان بـه صورت یکپارچـه از قابلیت های قدرتمند آنها اسـتفاده کرد. در 
مقابـل سـادگی تنظیمـات و عملکـرد قابـل قبـول محصـول FortiWeb  نقطـه قـوت این محصول اسـت کـه می توان 

در سریع ترین زمان ممکن و به سادگی از امکانات آن برای امن سازی سرویس های تحت وب بهره برداری کرد.
هردوی این محصوالت از پلتفرم های سخت افزاری، نرم افزاری و سرویس های مبتنی بر ابر پیشتیبانی می کند.
معیارهـای مختلفـی نظیـر قـدرت پردازشـی و پهنـای بانـد مصرفـی ، نـوع سـرویس ها و درجه اهمیـت آنها، میزان 
 WAF دانش تخصصی مدیران سیستم، میزان بودجه خرید، آینده نگری و  رشد سازمان و ...  برای انتخاب یک

مناسب وجود دارد  که انتخاب را محدود به یک برند خاص نمی کند.
بـرای انتخـاب یـک محصـول مناسـب   WAF هـم  نیازمنـد شـناخت سـرویس های موجـود و میـزان توسـعه آنهـا 
در آینـده  هسـتیم و هـم  تسـلط بـه قابلیت هـای محصـوالت  آزمـوده WAF    . در ایـن راسـتا تیـم مهندسـی فـروش 
آلیاسیس ارتباط  با ارائه پرسشنامه در فاز شناخت نیازمندی مشتری، سرویس ها، حجم پردازش  ترافیک ها، 
معمـاری فعلـی شـبکه  آنهـا را شناسـایی و بـا توجـه بـه اطالعاتـی کـه  در خصـوص جزییـات سـرویس ها دریافـت 
می کنند، مناسب ترین برند ,  پلتفرم  و مدل را به مشتری پیشنهاد می کند و سپس حجم ، پیشرفتگی و پیچیدگی 
تنظیم ها   با تکمیل پرسشنامه های سطوح ۱ تا 3 مشخص  می شود. مستندات طراحی کالن و طراحی جزئیات 
نحوه قرارگیری و تنظیم های محصول WAF   نیز به مشـتری ارائه می شـود. در پایان تمامی تنظیم های  انجام 

شده به صورت مستند As-Built  آماده و به مشتری ارائه می  کند.
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 و نسل های جدید
زیــرســاخــت شبکه 

CISCO 

ایـن روزهـا »شـبکه« نقشـی مهم تـر از گذشـته در اسـتراتژی سـازمانی ایفـا می کنـد و »سـرعت« و »امنیـت« تبدیـل بـه دو مؤلفـه 
حیاتی برای موفقیت شده است.

 داشتن یک استراتژی امنیتی موثر برای کل شبکه، می تواند امنیت و کارآیی سازمان یا مجموعه های مختلف را تضمین کند.
با قدرتمندتر شدن تهدیدهای سایبری در دنیای امروز، شبکه ها هم مجزا و پیچیده تر شده اند.

ک گذاری  برای برنامه ریزی یک دفاع مؤثر، اطالعات و امنیت تمامی محیط ها باید با یکدیگر یکپارچه شـوند تا امکان اشـترا
داده و نظارت را فراهم آورند.

شـرکت های بزرگی که در حوزه های مرتبط با شـبکه و امنیت داده فعالیت می کنند، امکان کنترل، یکپارچه سـازی و مدیریت 
آسان امنیت بر کل سازمان را فراهم می آورند و شکاف های امنیتی را از بین می برند.

شرکت CISCO یکی از این شرکت ها است که تالش کرده ایم آخرین اقدامات حوزه شبکه این شرکت را به نظر شما برسانیم.
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ــا بــاعــث شــد تا  ــرون ک شــیــوع 
مهیا  را  شرایطی  سازمان  ها 
منزل  از  ــارمــنــدان  ک ــا  ت کنند 
کارهای محوله خود  بتوانند 

را به سرانجام برسانند.

 NaaS

سـال های سـال تنهـا یـک راه بـرای خریـد تجهیـزات شـبکه وجـود داشـت و آن پرداخت پیشـاپیش هزینه های آن 
ک نرم افزار ارائه داد که در آن خرید سخت افزار و نرم افزار جدا بود و  بود. چند سال پیش، سیسکو یک مدل اشترا
ک، ابتدا هزینه های مربوط به سخت افزار و سپس نرم افزار را پرداخت می کردند.  مشتریان از طریق مجوز اشترا
امروزه سیسکو از یک مدل نرم افزاری، به یک مدل ابری تغییر یافته است و مشتریان برای سخت افزار و نرم افزار 
بـه صـورت ماهیانـه یـا سـه ماهـه پـول پرداخـت می کنند. ایـن مدل ابـری Network-as-a-Service یـا به اختصار 

NaaS نام دارد.
ک نرم افزار قبلی، این اسـت که مشـتری زیرسـاخت های الزم را در مالکیت خود  تفاوت عمده بین NaaS و اشـترا
ندارد، بلکه هزینه آنچه را که اسـتفاده می کند، پرداخت می کند و سـپس هنگامی که از شـبکه بیشـتری اسـتفاده 
گی هـای جدیـدی را بـه کار می بـرد، هزینه هـای خـود را نیـز افزایـش می دهـد. ایـن تفـاوت، سـطح  می کنـد یـا ویژ
جدیـدی از چابکـی را در شـبکه بـه ارمغـان مـی آورد زیـرا مشـاغل می تواننـد هزینـه آنچـه را کـه اسـتفاده می کننـد، 

پرداخت کنند و سپس آن را اضافه و یا حذف کنند. 
کارشناسـان معتقدنـد یکـی از مهمتریـن ضرورت هـای IT  امـروز، چابکـی دیجیتـال اسـت.. ایـن فقـط مربـوط بـه 
کنش و پاسخگویی  گر بتوانیم چابکی واقعی و توانایی وا قدرت، انعطاف پذیری و مدیریت هزینه نیست، بلکه ا

در برابر نیازهای متغیر را فراهم کنیم، می توانیم به کاربران خود و به دنیا خدمت کنیم.«
یک مثال واضح برای لزوم چابکی دیجیتال، اتفاقی اسـت که دنیا سـال گذشـته پشـت سـر گذاشـت. زمان شـیوع 
بیمـاری کرونـا و برقـراری قرنطینـه خانگـی، بخـش فناوری اطالعات سـازمان ها مجبور شـدند مبلـغ قابل توجهی 

برای VPN ، امنیت و سایر فناوری ها بپردازند تا شرایطی فراهم شود که کارمندان بتوانند از خانه کار کنند. 
NaaS سـازمان ها را قـادر می سـازد تـا سـریعًا و بـدون نیـاز بـه هزینـه زیـاد، بـا شـرایط سـازگار شـوند. سیسـکو پـالس 
راه حل هـای کامـل را بـه رسـمیت می شناسـد و رونـد خریـد کاالهـای مختلـف را سـاده می کنـد و شـبکه، امنیـت، 

محاسبه، ذخیره سازی، اپلیکیشن ها و قابلیت نظارت را در مدل as-a-service ارائه می دهد. 

hybrid cloud

راه حل Hybrid Cloud    که در اواسط سال ۲0۲۱ در دسترس خواهد بود، شامل تمامی کامپیوترهای مرکز داده سیسکو، 
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نمونه کارها از شبکه و ذخیره سازی و همچنین ذخیره سازی و نرم افزار شخص ثالث است. 
ابـر ترکیبـی زیرسـاختی اسـت کـه دو یـا چنـد ابـر ماننـد ابرهـای خصوصـی )Private Cloud( یـا عمومـی )Public Cloud( را 
ترکیب می کند و می توان آنها را به صورت مرکزی مدیریت کرد تا امکان همکاری برای انواع موارد استفاده را فراهم کند. 

قابلیت حمل برنامه و دسترسی به منابع مشترک، دو نمونه از موارد استفاده ابر ترکیبی است.
ابرهای ترکیبی از نظر پیچیدگی قابلیت همکاری، متفاوت هستند و به ناهمگنی دو یا چند ابر یکپارچه بستگی دارند. 
ابرهایی که با همان محاسبات یا مشخصات معماری شبکه ساخته شده اند، ممکن است قابلیت های بهینه تری را 
فراهم کنند، مانند بارگذاری یکپارچه و قابلیت حمل دستگاه و شبکه های مشترک و چارچوب های امنیتی. عمدتًا 

ادغام به صورت مورد به مورد انجام می شود.
شـرکت Customer Experience Customer سیسـکو و بسـیاری از همـکاران آن دارای یـک مـدل مصـرف انعطاف پذیـر 
و طیـف گسـترده ای از خدمـات چرخـه حیـات هسـتند. مشـاغل می تواننـد بـرای هـر مرحلـه از فعالیـت خـود از جملـه 

برنامه ریزی، طراحی و اجرا ، سطح خدمات موردنیاز خود را انتخاب کنند.
تاد نایتینگل معاون ارشـد رئیس و مدیرکل تجارت Enterprise Networking و Cloud سیسـکو این محصول را چنین 

توصیف کرده است: »هر آنچه مشتری از سیسکو انتظار دارد، به عالوه خیلی بیشتر.«
 Hybrid رونمایی کرده است که هدف آن سرعت بخشیدن به گسترشHyperFlex  سیسکو  از  نوآوی جدیدی به نام
Cloud  است. این سیستم ها معماری جدیدی بر پایه زیرساخت فوق همگرا)HyperConverged( را به همراه دارد. 
سیستم های HyperFlex سیسکو سیاست ساده شده اتوماسیون در میان شبکه است و در رابطه با ذخیره سازی 

سیستم های گسترده Enterprise Application است.
سیسـتم های HyperFlex سیسـکو  شـامل   یک پلتفرم فوق همگرای سـاخته شـده با کارآیی باال و تأخیر کم  که برای 

پشتیبانی از هر برنامه ای در هر فضای ابری و هر مکان، سازگار است.
برخی از ویژگی های HyperFlex سیسکو سری HX عبارتند از:

۱.توانایی استقرار در هر مقیاسی با سیستم عامل Cisco Intersight  را دارد.
۲. کمک می کند هر برنامه ای که در هر جا مستقر است، نظارت و مدیریت شود.

3. برنامه های سازمانی حساس به تأخیر را با IOPS سازگارتر و تأخیر کمتری تأمین می کند. 
کثـر میـزان خوانـدن و نوشـتن بـر روی تجهیـزات ذخیره سـازی اطالعـات از قبیـل  )IOPS یـک واحـد انـدازه گیـری حدا

ــا بــاعــث شــد تا  ــرون ک شــیــوع 
مهیا  را  شرایطی  سازمان  ها 
منزل  از  ــارمــنــدان  ک ــا  ت کنند 
کارهای محوله خود  بتوانند 

را به سرانجام برسانند
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درایوهای دیسک سخت )HDD(، درایوهای حالت جامد )SSD( و شبکه های فضای ذخیره سازی )SAN( است.(
4. با استفاده از یک سیستم فایل قابل توسعه، می توانید از چندین Spectator  استفاده کنید.

 Cisco plus SASE
راه حل خدمات دسترسی ایمن )SASE( پیشنهاد بعدی سیسکو پالس است.

 SASE  یـا Secure Access Service Edge یـک اسـتراتژی سـازمانی جدیـد اسـت کـه عملکردهـای امنیتـی و شـبکه را بـا 
قابلیت های WAN ترکیب می کند تا نیازهای دسترسی پویا و ایمن به سازمان را برآورده سازد.

سـازمان های امـروزی نیازمنـد دسترسـی سـریع و بـدون وقفـه بـه شـبکه و منابـع مبتنی بر فضـای ابری و داده هسـتند. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه الگوهـای مصـرف  در حـال تغییـر اسـت و این امر شـبکه  قدیمی را تبدیل به شـبکه ای متشـکل از 
چندین Edge کرده است. از طرف دیگر، پیکربندی های شبکه به  طور مرتب در حال تغییر هستند. از این رو بسیاری 
از راهکارهای امنیتی قدیمی دیگر آن سـطح از حفاظت و کنترل دسترسـی را که سـازمان ها و کاربران به آن نیاز دارند، 
فراهم نمی کنند و الزم است که امنیت قدیمی و امنیت مبتنی بر Cloud با یکدیگر ادغام شده و یکپارچه سازی عمیقی 

بین امنیت و عناصر اصلی شبکه صورت گیرد.
 از آنجا که بسیاری از محصوالتی که می توانند زیرمجموعه SASE قرار گیرند، از قبل به عنوان سرویس ارائه می شوند، 

این توسعه منطقی به نظر می رسد. 
SASE شبکه و امنیت را تبدیل به یک سرویس ابری کرده و دسترسی آسان و ایمن به منابع را برای شرکت ها آسان تر 
می کند که از مزایای بسیاری از جمله سهولت مدیریت شبکه و امنیت، انعطاف پذیری برای افزایش یا کاهش مقیاس 

نیازهای تجاری، کاهش پیچیدگی ها، عملکرد بهینه، هزینه پایین و... برخوردار است.
کـه لـوازم  ک ماننـد Umbrella ، Duo و Thousand Eyes در دسـترس هسـتند، در حالـی  محصـوالت مبتنـی بـر اشـترا
سـخت افزاری SD-WAN اینگونـه نیسـتند. سیسـکو پـالس قابلیـت، چابکـی و انعطاف پذیـری بیشـتری را بـرای 

استقرارهای SASE فراهم می کند.
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه SASE و NaaS  گزینه هـای موجـود هسـتند و سیسـکو معتقـد اسـت کـه شـاید ایـن 

محصوالت برای هر شرکتی مناسب نباشد و مشتریان می توانند کاالها را همچنان به همان روش قبلی تهیه کنند. 
 NaaS  .چابکـی در عصـر مـدرن از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت و در حـال حاضـر شـبکه از ایـن نظـر عقـب مانـده اسـت

سیسکو انعطاف پذیری شبه ابر را به شبکه می بخشد و آن را قادر می سازد تا با دیگر فناوری ها همگام باشد.

راهـــکـــارهـــای  از  ــیـــاری  بـــسـ
امنیتی قدیمی دیگر آن سطح 
از حفاظت و کنترل دسترسی 
کاربران به  که سازمان ها و  را 
آن نیاز دارند، فراهم نمی کنند



صی
خص

ه ت
گا

ن
12 شمــاره 

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

             

43

تابستان  1400

در این مطلب، فهرسـتی از بهترین اپلیکیشـن ها و نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی را معرفی کرده ایم که می توانند به 
شما در انجام کارهای مختلف کمک کنند.

براسـاس گـزارش digitaltrends، هـوش مصنوعـی می توانـد بـه زندگـی انسـان ها بسـیار کمـک کنـد و سـرعت بیشـتری بـه 
روند انجام کارهای مختلف دهد. این امر خصوصا در دسـتگاه هایی مشـهود اسـت که روزانه از آن ها اسـتفاده می کنیم. 
کارهـای مختلـف به خوبـی از هـوش مصنوعـی اسـتفاده می کننـد. ایـن  کـه بـرای انجـام  برنامه هـای بسـیاری وجـود دارد 
اپلیکیشن های خارق العاده می توانند به کاربران برای انجام وظایف مختلف در زمان بسیار کمتر کمک کنند. برای مثال 
بعضی از آن ها می توانند در کمترین زمان ممکن پس زمینه تصاویر را حذف کنند. هوش مصنوعی پایانی ندارد و به انسان 

می تواند در بخش های مختلف زندگی روزمره یاری رساند تا با خالقیتش کارهای بسیاری با آن انجام دهد.
گـر قصـد داریـد بیشـتر از ایـن فنـاوری در زندگی تـان بهـره ببریـد؛ امـا اپلیکیشـن های زیـادی را نمی شناسـید کـه از هـوش  ا
کـه بهترین اپلیکیشـن های هوش مصنوعی  مصنوعـی اسـتفاده کننـد، خوانـدن ایـن مقالـه را بـه شـما توصیـه می کنیم؛ چرا
موجـود را بررسـی کرده ایـم. ایـن اپلیکیشـن ها می تواننـد کارهـای مختلـف و سـختی را انجـام دهند که ممکن اسـت برایتان 

مشکل باشد. برای استفاده از این برنامه ها، تنها کافی است آن ها را دانلود کنید و از مزایایشان بهره مند شوید.

 هوش مصنوعی
در خدمت اپلیکیشن ها  
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Scan Thing اپلیکیشن

Mac و iOS  :پلتفرم
کـه می خواهنـد از اجسـام اطرافشـان  کسـانی اسـت  ایـن اپلیکیشـن ویـژه 
کـه پس زمینه شـان حـذف شـده باشـد. الگوریتـم  کننـد  تصاویـری تهیـه 
هوشمند Scan Thing  می تواند با قدرت و دقت فراوان، فضای اطراف سوژه 
را در کمترین زمان ممکن برش دهد و فایل خروجی بدون پس زمینه تولید 
کنـد. کار کـردن بـا ایـن اپلیکیشـن بسـیار آسـان و تنهـا کافـی اسـت دوربینتـان 
را مقابـل سـوژه   مدنظـر بگیریـد و عکاسـی کنیـد و چنـد ثانیـه منتظـر بمانیـد تـا 
هـوش مصنوعـی Scan Thing پس  زمینـه  تصویـر را بـرش بزنـد و فایل نهایی را 

آماده کند.
گفتـه نمانـد ایـن تنهـا وظیفـه اپلیکیشـن مذکـور نیسـت و شـما می توانیـد  نا
 Scan بـرای انجـام کارهـای دیگـر نیـز بـه آن اتـکا کنیـد. یکـی دیگـر از وظایـف
Thing اسـکن مـدارک و تبدیـل آنهـا  بـه فایـل PDF اسـت. همچنیـن، پـس از 
ثبـت تصویـر از متـن صفحـه، می توانیـد مطالـب موجـود در آن را کپـی و روی 
دستگاهتان ذخیره کنید. بدین ترتیب، دیگر نیازی به نوشتن دستی متن 
صفحـه نداریـد. توسـعه دهندگان ایـن اپلیکیشـن به صـورت زیرکانـه ای از 
هوش مصنوعی در آن استفاده کرده اند و با این روش در صرفه جویی هرچه 

بیشتر در زمان کمک می کنند.

TextSniper نرم افزار 
Mac :پلتفرم

کارآیی TextSniper تقریبًا مانند Scan Thing است؛ اما از آن تنها می توان 
در مک اسـتفاده کرد. کار کردن با این نرم افزار آسـان اسـت و تمام کاری که 
بایـد انجـام دهیـد، ایـن اسـت کـه میان بـر صفحه کلیـد اختصاصـی را فشـار 
دهید و ماوس را روی قسمت مدنظرتان بکشید تا تمام متن در کلیپ بورد 

کپی شود.
منابـع فراوانـی وجـود دارد کـه TextSniper می توانـد با آن ها کار کند؛ از جمله 
تصاویر، PDF، فیلم های یوتیوب، وب سایت ها و... . این نرم افزار به قدری 
کارآمـد و سـریع اسـت کـه پـس از اسـتفاده از آن، دیگـر نمی توانیـد ماننـد قبـل 

مطلبی را دستی تایپ کنید.

PictureThis اپلیکیشن
پلتفرم:iOS  و اندروید

گـر در حیـاط خانه تـان ُگلـی ناشـناس رشـد کـرده، دیگـر نیـازی نیسـت بـرای  ا
فهمیـدن نامـش تمـام دایرة المعـارف را زیـر و رو یـا وب سـایت های مختلـف را 
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کافـی اسـت از PictureThis کمـک بگیریـد. از گل  کنیـد. فقـط  جسـت وجو 
مدنظرتـان عکـس بگیریـد و آن را وارد اپلیکیشـن مذکـور کنیـد و چنـد ثانیـه 

منتظر بمانید تا هوش مصنوعی آن را شناسایی کند.
اپلیکیشـن PictureThis  فقـط بـرای یافتـن گیاهـان ناشـناس بـه کار نمی رود 
از آن می توانیـد  اسـتفاده  بـا  نمونـه،  بـرای  بیشـتری دارد.  کاربردهـای  و 
روش هـای مختلـف بـرای مراقبـت از گیاهانتـان را یـاد بگیریـد. گفتنـی اسـت 
اپلیکیشـن مذکـور به گونـه ای طراحی شـده اسـت که بتوانـد اطالعات زیادی 
در زمینه هـای مختلـف همچـون آفـات، میـزان آبیـاری، حقایـق جالـب و... 
ارائه کند. با داشتن PictureThis، می توانید در کمترین زمان ممکن به یک 

متخصص باغبانی تبدیل شوید.

FaceApp اپلیکیشن
پلتفرم: iOS و اندروید

به احتمال زیاد تا به حال از این اپلیکیشن استفاده کرده اید یا حداقل نامش 
به گوشتان آشنا است. اپلیکیشن FaceApp برنامه  کوچک سرگرم کننده ای 
اسـت که یکی از عکس های سـلفی تان را می گیرد و نشـان می دهد ظاهرتان 
در سـناریوهای مختلـف، مثـاًل در سـی سـال بعـد یـا بـا موهـای بلندتـر چگونـه 

می شود.
موضوع شـگفت آور این اسـت که FaceApp چقدر حرفه ای این کار را انجام 
می دهـد؛ به گونـه ای کـه نتایـج آن کامـاًل باورنکردنـی اسـت و اغلـب نمی توان 
گـر کنجـکاو هسـتید کـه چهره تـان را در  آن را از عکـس واقعـی تشـخیص داد. ا
کنیـد، حتمـًا ایـن اپلیکیشـن را دانلـود و  وضعیت هـای مختلـف مشـاهده 

استفاده کنید.

Gemini Photos اپلیکیشن
Mac و iOS  :پلتفرم

استفاده از FaceApp و دیدن تصاویر مختلف در سناریوهای متعدد جذاب 
است؛ اما نباید فراموش کرد که تولید این فایل های اضافی می تواند چقدر 
کنـون  از حافظـه دسـتگاهتان را اشـغال کنـد. در واقـع، به احتمـال زیـاد هم ا
کـه از آن هـا اسـتفاده  دسـتگاه شـما مملـو از عکس هـای مختلفـی اسـت 
نمی کنیـد؛ ماننـد اسکرین شـات ها و تصاویـر تـار. حذف کـردن تصاویر اضافه 
در دسـتگاه کار نسـبتًا دشـوار و زمان بری اسـت؛ ولی توسـعه دهندگان برای 
ایـن مسـئله نیـز راه حلـی پیـدا کرده انـد کـه در آن بـاز هـم از هـوش مصنوعـی 

کمک گرفته شده است.
اپلیکیشـن Gemini Photos آمـاده اسـت تـا بـرای حـذف تصاویـر اضافـه بـه 
کاربران کمک کند. این اپلیکیشـن با اسـتفاده از الگوریتم خاصش دسـتگاه 
را اسـکن می کنـد و همـه تصاویـر را در دسـته های مختلـف قـرار می دهـد. 
سـپس تصاویـری کـه ممکـن اسـت بـه حـذف نیـاز داشـته باشـند، بـه کاربـر 

نشـان می دهد. از منو تنظیمات، تنها عکس های تار یا دوتایی یا هر دسـته 
را می توانیـد حـذف کنیـد کـه بـه نظرتـان اضافـی اسـت. این اپلیکیشـن حتی 
می تواند پیشنهاد دهد بهترین گزینه بین چند عکس مختلف کدام است، 
ایـن ویژگـی تصمیم گیـری بـرای حـذف تصاویـر اضافـی را آسـان تر می کنـد. 
گهانی تصاویرتان باشـید؛ زیرا  ک شـدن نا گفته نماند الزم نیسـت نگران پا نا
در Gemini Photos هیـچ تصویـری بـدون تاییـد حـذف نخواهـد شـد؛ پـس 

هیچ کدام از فایل های مهم شما در خطر نیستند.

Luminar AI نرم افزار
Mac و Windows :پلتفرم

آیـا عاشـق عکاسـی هسـتید؛ امـا از ویرایـش آن بیزاریـد؟ پیشـنهاد می کنیـم 
Luminar AI  را  امتحان کنید. توسـعه دهندگان این نرم افزار با اضافه کردن 
و  آسـان   را  تصاویـر  ویرایـش  فراینـد  آن،  بـه  فوق العـاده  مصنوعـی  هـوش 
کار سـخت را برایتـان انجـام   Luminar AI کرده انـد. نرم افـزار لذت بخش تـر 
می دهـد. تنهـا کافـی اسـت یـک دکمـه را فشـار دهیـد و منتظـر پایـان مراحـل 

ویرایش عکستان باشید.
کـه در ایـن نرم افـزار بارگیـری می شـود، بـا الگوریتـم خاصـی  هـر تصویـری 
تجزیه و تحلیـل می شـود تـا نقـاط اصلـی اش یافت شـود. پس از اتمـام فرایند 
تجزیه وتحلیـل، طیـف وسـیعی از الگوهـای مختلـف نمایـش داده می شـود 
که با انتخاب هر یک، می توانید تنظیمات خاصی روی عکس اعمال کنید. 
در ایـن نرم افـزار، نه تنهـا می توانیـد بـه هـوش مصنوعـی اعتمـاد کنیـد؛ بلکـه 
بـا اعمـال تغییـرات مختلفـی بـه آن، می توانیـد بـه بهترشـدن نتیجـه نهایـی 

کمک کنید.

Oval اپلیکیشن
پلتفرم:iOS و اندروید

گر از Oval اسـتفاده  مدیریت پول ممکن اسـت بسـیار پیچیده باشـد؛ ولی ا
کنید، انجامش به مراتب آسان تر می شود. این اپلیکیشن از هوش مصنوعی 
خاصی بهره می برد که می تواند در شناسایی شرایطی به شما کمک کند تا 
در آن ها بتوانید پس انداز کنید. همچنین، در Oval از الگوریتمی اسـتفاده 
شـده اسـت کـه می توانـد از عـادات روزانه تـان یـاد بگیـرد و بـا تحلیـل آن هـا، از 
گـر  راه هـای دیگـری بـه مدیریـت امـور مالـی شـما کمـک کنـد. بـرای مثـال، ا
یـک بـار در سـال مجبـور شـوید مبلـغ زیـادی بـرای خریـد دسـتگاهی جدیـد 
بپردازیـد، ایـن اپلیکیشـن پیشـنهاد می دهـد کـه در ماه هـای جـاری، مبلـغ 
کمتری پس انداز کنید تا از بار مالی تان کاسته شود. حتی می توانید اهداف 
 Oval مالی تعیین و روند پیشرفت یا پسرفتتان را مشاهده کنید. به طورکلی
اپلیکیشنی کاربردی است که کمک می کند فشار اقتصادی را هوشمندانه 

از بین ببرید.
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کالب هـاوس محبوبیـت باالیـی در میـان کاربـران دارد و شـبکه های 
اجتماعـی مختلـف هـم در حـال افـزودن قابلیـت گفتگـوی صوتی به 
پلتفرم هـای خـود هسـتند، امـا ایـن پلتفـرم صوتـی بی نقص نیسـت. 
گ بوده که به کاربران  اخیرًا مشخص شده که این برنامه دارای دو با

اجازه می داده به طور مخفیانه در روم ها حضور داشته باشند.
ح بـه نـام »کیتـی موسـوریس« نزدیـک بـه  یـک محقـق امنیتـی مطـر
گ هـا شـد. مهاجمـان بـا  دو مـاه پیـش موفـق بـه شناسـایی ایـن با

اسـتفاده از آن ها می توانسـتند به طور 
شناسـایی  اینکـه  بـدون  و  مخفیانـه 
گـوش  شـوند، بـه حرف هـای دیگـران 
دهنـد و یـا اینکـه بـا حرف هـای خـود، 
بحـث را بهـم بریزنـد و مجـری هـم قادر 

به کنترل وضعیت نباشد.
ایـن  از  سوءاسـتفاده  بـرای  مهاجـم 
هیچ گونـه  بـه  آسـیب پذیری ها 
اطالعـات فنـی نیـازی نداشـته و تنهـا 
بـا دو آیفـون مجهـز بـه کالب هـاوس و 
اجتماعـی  شـبکه  ایـن  حسـاب  یـک 
مخـرب  فعالیت هـای  می توانسـته 
داشـته باشـد. برای چنیـن حمله ای، 
مهاجم باید با یک آیفون وارد حساب 
خـود شـود و سـپس بـه عضویـت یـک 
کاربـر بـا دومیـن  روم درآیـد. در ادامـه 
کـه بـه  آیفـون وارد حسـابش می شـود 
آیفـون  در  حسـاب  از  خـروج  معنـای 
در  کاربـر  وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  اول 
 آیفـون دوم همچنـان در روم حضـور

داشته است.
گین  مشکل درست از همینجا شروع می شود. آیفون اول صفحه ال
ج  کامـل از حسـاب خـود خـار را نشـان می دهـد، امـا شـما به طـور 
نشده اید و همچنان به روم دسترسی دارید. زمانی که با آیفون دوم 
ج شـوید، ناپدیـد می شـوید امـا امـکان ادامـه گـوش  از ایـن روم خـار

دادن به صحبت ها در آیفون اول وجود دارد.
موسـوریس یافتـه خـود را اوایـل مـاه مـارس بـا کالب هـاوس در میـان 
می گـذارد، امـا ایـن شـبکه اجتماعی به 
کنـش نشـان نمی دهـد. بـا ایـن  آن وا
وجـود در نهایـت ایـن پلتفـرم صوتـی به 
گ  موسـوریس اعـالم می کنـد کـه دو بـا
کـرده  مربـوط بـه ایـن یافتـه را برطـرف 

است.
یکـی از ایـن پچ هـا باعـث اطمینـان از 
این موضوع که کاربران موسوم به روح 
قـادر به شـنیدن صحبت های دیگران 
نمی تواننـد  همچنیـن  و  نیسـتند 
صحبـت کننـد، می شـود. پـچ دوم هـم 
کـش صفحـه را  مشـکالت مربـوط بـه 
برطرف می کند تا کاربران بطور کامل از 
ج  حسـاب خـود در آیفـون قدیمـی خـار

شوند.
گ،  کشـف ایـن بـا موسـوریس پـس از 
آن  فـوری  انتشـار  عـدم  بـه  تصمیـم 
می گیرد و در حقیقت نزدیک به 45روز 
بـه کالب هـاوس فرصـت می دهـد تا آن 

را برطرف کند.

مخفیانه در روم های
Clubhouse 

حضور پیدا کنید!!
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در جریان دادگاه اپل و اپیک گیمز »کریگ فدریگی« رئیس بخش نرم افزار 
اپل با عنوان این مسئله که این شرکت از سال گذشته حدود ۱30 بدافزار 
کـرده اسـت، صراحتـًا بـه مشـکالت امنیتـی  مـک را شناسـایی و حـذف 

سیستم های مک اعتراف کرد.
در جریـان دادگاه اپـل و اپیـک گیمـز ایـن مقـام اجرایـی اپـل دو سیسـتم 
عامـل قابـل اجـرا روی مـک و آیفـون را بـا یکدیگـر مقایسـه و تفاوت هـای 
آن ها را برجسته کرد. وی بدون پنهان کاری و صراحتا به مشکل امنیتی 

سیستم های مک اشاره کرد.
کنـون، ۱30 بدافـزار مختلف مک،  فدریکـی ادعـا می کنـد از سـال گذشـته تا
بیش از 300 هزار سیسـتم را تحت تاثیر خود قرار داده اسـت. با این وجود، 
مدیـر اپـل بـا اعـالم ایـن موضـوع کـه مک هنـوز هـم از امن تریـن گزینه های 

کاربران محسوب می شود، از سیستم اپل دفاع می کند. 
فدریکـی بـا بیـان اینکـه مـک دارای نوعـی بدافـزار اسـت کـه اجـازه می دهد 
اپلیکیشن ها از طریق منابع شخص ثالث نصب شوند، تالش کرد امنیت 
گیمـز قصـد دارد  کـه اپیـک  iOS را بیـش از پیـش نشـان دهـد. در حالـی 
 iOS قاضـی ایـن پرونـده را راضـی کنـد تـا مجوز وجود اسـتورهای متعدد در
را صـادر کنـد، کریـگ فدریگـی تایید می کند کـه انجام این کار برای امنیت 
ایـن سیسـتم عامـل مضـر اسـت. او همچنیـن عنـوان کـرد کـه اسـتورهای 
کنـون نیـز بـه طور مرتب مورد سوءاسـتفاده قرار می گیرد و سـطح  مـک هم ا

امنیت آن در برابر بدافزارها غیر قابل قبول است.

 iOS او در سـخنان خـود بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه در سیسـتم عامـل
بـرای محافظـت از کاربـران سـطح امنیتـی باالتـری فراهـم شـده اسـت کـه 
Mac از آن پشـتیبانی نمی کند و برای این سیسـتم عامل سـطح خاصی از 

مسئولیت پذیری نیاز است.
فدریکـی همچنیـن در ادامـه صحبت هـای خود از رویکرد iOS برای نصب 
اپلیکیشن ها دفاع کرده و اظهار می کند که وجود استورهای شخص ثالث 
باعث می شود کاربران اپلیکیشن های خود را از منابع غیر معتبر دریافت 

کنند.

نقص امنیتی در سیستم های مک 

 ساخت پردازنده های جدید
ARM برای دیتاسنترها 

 ،Tegra K1 و پردازنده های موبایل Denver CPU پس از معرفی پروژه
چند سالی بود که دیگر خبری از فعالیت انویدیا در حوزه پردازنده های 
مرکزی شنیده نمی شد. اما حاال این شرکت با پروژه جدیدی به نام 
»انویدیا گریس« )Nvidia Grace( به حوزه CPU برگشته و می خواهد 
تراشه های مبتنی بر معماری آرم برای دیتاسنترهای متمرکز بر هوش 

مصنوعی بسازد.
انویدیا شهریور سال گذشته از معامله ای 40 میلیارد دالری برای خرید 
آرم خبر داد و حاال در تالش است تا مجوزهای الزم برای این معامله 

کند. ایــن شرکت  را از مــراجــع قانونی دریــافــت 
مدعی است با این قرارداد می خواهد آرم را برای 
کند. حاال طراحی  عصر هوش مصنوعی آمــاده 
این تراشه هم می تواند گامی در راستای همین 

هدف باشد.
کامپیوتر آمریکایی »گریس  نام پردازنده جدید »گریس« از متخصص 
هاپر« گرفته شده است. این تراشه در سال ۲0۲3 به بازار می آید و در 
اجــرای پیچیده ترین پــردازش هــای هوش مصنوعی قدرتی ۱0 برابر 
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در جریـان رویـداد Google I/O، ایـن کمپانـی در کنـار معرفـی جدیدتریـن 
دسـتاوردهای نـرم افـزاری اش، از سـخت افـزار جدیـدی هـم رونمایـی کرد 
کـه نسـل جدیـد واحـد پـردازش تنسـور )TPU( اسـت. نسـل چهـارم تراشـه 
هوش مصنوعی سفارشـی گوگل در مقایسـه با گذشـته تا دو برابر سـریع تر 

است.
بـه گفتـه مدیرعامـل گوگل، »سـوندار پیچای« می تـوان در پادها از 4,096 
تراشـه نسـل چهـارم تراشـه هـوش مصنوعـی ایـن کمپانـی اسـتفاده کـرد. 

گزافالپ می رسد. قدرت محاسباتی هر پاد به بیش از ۱ ا
گوگل از این تراشـه های سفارشـی برای بسـیاری از سـرویس های یادگیری 
 TPU ماشـینی خـود اسـتفاده می کنـد، بـا ایـن حـال جدیدتریـن نسـل
بـه عنـوان بخشـی از پلتفـرم گـوگل کلـود در اختیـار توسـعه دهندگان قـرار 

می گیرد.
به گفته پیچای، نسل چهارم TPU سریع ترین سیستم موجود در گوگل 

محسوب می شود:
»این سـریع ترین سیسـتمی اسـت که تا به امروز در گوگل مسـتقر کرده ایم 
و یک دسـتاورد تاریخی برای ما به حسـاب می آید. در گذشـته برای اینکه 
گزافـالپ دسـت پیـدا کنیـد، بایـد سـوپرکامپیوترهای  بتوانیـد بـه قـدرت ۱ ا
اختصای می ساختید، اما ما امروزه تعداد زیادی از آن ها داریم و در آینده 

شـمار باالیـی از پادهـای نسـل چهـارم TPU در دیتاسـنتر خـود خواهیـم 
کثـر آن هـا تـا 90 درصـد کربـن تولیـد نمی کننـد. پادهـای ایـن  داشـت کـه ا
تراشـه های جدیـد در ادامـه سـال جـاری میـالدی در اختیـار مشـتریان 

پلتفرم کلود ما قرار می گیرد.«
کـه  گـوگل هسـتند. در حالـی  تراشـه های سفارشـی  اولیـن  از  TPUهـا 
شـرکت های دیگر مانند مایکروسـافت تصمیم گرفتند به سـراغ FPGAها 
برای سـرویس های یادگیری ماشـینی بروند، گوگل شـروع به تولید تراشـه 
گرچـه توسـعه ایـن چیپ ها کمی طول کشـید و در  اختصاصـی خـود کـرد. ا
زمـان معرفـی چنـدان بـه روز نبـود، امـا عملکرد قابل توجهی از خود نشـان 

می دهد و جدیدترین نسل آن چنین عملکردی را بهبود می دهد.

 نسل چهارم تراشه
هوش مصنوعی گوگل 

ســریــع تــریــن ســـرورهـــای حــال 
حاضر دنیا خــواهــد داشــت. 
بـــا ایــــن حـــســـاب، گــریــس 
می تواند به گزینه مناسبی 
ابرکامپیوترهای  بـــرای 
ــی  ــحــقــیــقــات ــز ت ــ کـ ــرا ــ مـ

تبدیل شود.
ــا تــوجــه بــه نقشه راه شرکت  ب
انویدیا که تصویر آن در کنفرانس GTC 2021 منتشر شد، این شرکت 
کــرد. انویدیا هنوز  گریس را معرفی خواهد  در سال ۲0۲5 نسل دوم 
اما  گریس منتشر نکرده،  اطالعات خاصی دربــاره مشخصات فنی 
می دانیم که در این تراشه از نسل چهارم NVLink استفاده می شود 

گیگابیت بر ثانیه  به هم  که CPU و GPU را با سرعت اعجاب آور 900 
وصل می کند.

این رقم حتی از پهنای باند حافظه CPU هم بیشتر است، در نتیجه 
کثر  گرافیکی پیوند ویژه ای با CPU خواهد داشت تا با حدا پردازنده 
پهنای باند به حافظه سیستم دسترسی داشته باشد. این روش در 
کل سیستم اجــازه می دهد از یک فضای آدرس حافظه  حقیقت به 

مشترک استفاده کند.
 Neoverse گــریــس از نــســل بــعــدی هــســتــه هــای ــراشــه  انــویــدیــا در ت
که به ادعای این شرکت می تواند در بنچمارک  کرد  استفاده خواهد 
SPECrate2017_int_base امتیازی باالتر از 300 به دست آورد. انویدیا 
یا بهینه سازی  ــاره چگونگی پیکربندی  فعاًل اطالعات بیشتری درب

بخش شبکه عصبی این پردازنده منتشر نکرده است.
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هوشـمندتر شـدن زندگـی مـا در میـان مزایای 
پیش بینـی  مشـکالت  برخـی  خـود،  بسـیار 
کـه شـاید ایـن روزهـا  نشـده را بـه همـراه دارد 
یکی از این معضالت به گوش شما هم خورده 
باشـد؛ بحـران کمبـود تراشـه. ایـن بحـران کـه 
از چنـد مـاه پیـش بـه وضـوح روی بازارهـای 
مختلـف وابسـته بـه تراشـه سـایه انداختـه، 
ایـن روزهـا در بدتریـن شـرایط خـود قـرار دارد 
کمبـود تجهیـزات و  و مهمتریـن خروجـی آن 

افزایش قیمت های ناشی از آن است.
شـرکت های متعـددی در دنیـای سـخت افزار 
اقـدام بـه تولیـد تراشـه در سـطوح مختلـف 
می کننـد. از TSMC و سامسـونگ بـه عنـوان 
تولیدکننـده  شـرکت های  پیشـرفته ترین 
کوچک تـر و بـا  گرفتـه تـا شـرکت های  تراشـه 
فناوری هـا و زمینه هـای تخصصی ، این روزها 
همـه درگیـر یـک مشـکل واحـد هسـتند و آن 
بحـران درخواسـت بـاال و تـوان انـدک تولیـد 

تراشه است.

بحران از کجا شروع شد؟

نتیجـه افزایـش درخواسـت ها و عـدم توانایـی 
پاسـخگویی به نیازها، شـرایطی را رقم زده که 
در ایـن مقالـه در مـورد آن صحبـت می کنیـم. 
شـرکت های  می شـود  موجـب  کـه  بحرانـی 
بـه اصطـالح، Fabهـا  یـا  تراشـه  تولیدکننـده 
کـرده و  نتواننـد سـفارش جدیـدی دریافـت 
کثر توان خود،  حتی با وجود کار کردن با حدا
بسـیار شـلوغی  تولیـد  انتظـار  همـواره صـف 

داشته باشند.
از سـوی دیگـر بیماری کرونا نیـز مزیـد بـر علـت 
بـا افزایـش درخواسـت ها  تـا همزمـان  شـده 
بـرای تولیـد، تولیدکننـدگان تراشـه نتواننـد 
درخـور  پاسـخی  درخواسـتی  ظرفیـت  بـه 

تجهیـزات  ماننـد  کاالهایـی  فـروش  دهنـد. 
سـخت افزاری از جملـه قطعـات کامپیوتـری، 
شـبکه و حتـی کنسـول های بـازی نسـل نهـم 
کاربـران بـه  گرایـش  نیـز بـا توجـه بـه افزایـش 
و  ظرفیـت  از  بیـش  آنالیـن،  فعالیت هـای 

پیش بینی شرکت ها بوده است.
همزمـان بـا حوزه هـای فـوق، صنایعـی ماننـد 
گرسـنه  خـودرو و ماینرهـا نیـز بـه ایـن حلقـه 
تعـداد  بـرای مطالبـه  آن  و عطـش  پیوسـته 
بیشتری از تراشه در هر روز را افزایش داده اند.
در ایـن حالـت شـرکت های تولیدکننـده ایـن 
تجهیـزات سفارشـات تراشـه و قطعـات خـود 
را افزایـش داده انـد تـا بتواننـد پاسـخگوی نیـاز 
بـازار باشـند ولـی بـا یـک حسـاب سرانگشـتی 
کـه افزایـش  می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید 
بـرای  شـرکت ها  همـه  تقریبـًا  درخواسـت 
تراشـه های جدیـد، شـرایطی جـز کمبـود ایـن 
قطعـات را بـه همـراه نداشـته و شـرکت های 

تولیدکننده تراشه با ظرفیت های فعلی خود 
توان پاسخ دهی به آنها را ندارند.

اخیـر  تحلیل هـای  در  کـه  دیگـری  عامـل 
ح شـده  کمبـود تراشـه مطـر پیرامـون بحـران 
اسـت، مشـکالت فـراوان و زمسـتان سـختی 
اسـت کـه در ایالـت تگـزاس آمریکا تجربه شـد. 
کارخانـه   برخـی از شـرکت ها  در ایـن شـرایط 
 Samsung Electronics ،NXP ماننـد 
Semiconductors و Infineon در ایـن ایالـت 
شـرایط  ایـن  و  شـدند  تعطیلـی  بـه  مجبـور 
موجـب شـد تـا بسـیاری از سـفارش های ایـن 
شـرکت ها بـه مـدت چنـد مـاه، بـا تأخیـر در 

تحویل روبرو شوند.
مجموعـه مسـائل، پدیده هـا و شـرایط فـوق 
بـه  شـرکت ها  روزهـا  ایـن  تـا  شـده  موجـب 
سـختی بتواننـد تجهیـزات خـود را تولید کنند 
و علـت اصلـی آن کمبـود قطعـات اولیـه ماننـد 

تراشه هاست.

بحران تراشه در دنیا 
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کمـک یادگیـری ماشـین موفـق شـدند زمـان  گـوگل و سـیگیت بـه 
کننـد و نتیجـه را  کـز داده را پیش بینـی  خرابـی هارددیسـک های مرا
در برنامه ریزی برای محافظت از میلیون ها ترابایت داده به کار ببرند.
در حـال حاضـر در مـورد خرابی هارددیسـک هیچ راه حلـی وجـود 
ندارد. این نوع حافظه  ذخیره سـازی از SSD آسـیب پذیرتر اسـت؛ اما 
ظرفیت هـای باالتـری در قبـال هزینـه ای پایین تـر ارائـه می دهـد. ایـن 
عامل مهمی برای سرویس هایی مانند گوگل کالد است که نیاز دارند 

از حجم بسیار زیادی داده نگهداری کنند.
هـارد  خرابـی  زودهنـگام  تشـخیص  در  »ناتوانـی  گـوگل،   گفتـه   بـه  
دیسـک ممکـن اسـت بسـیاری از محصـوالت و خدمـات ایـن شـرکت 
را بـا مشـکالت جـدی روبـه رو کنـد.« مشـکل اینجـا اسـت که تشـخیص 
انسـانی خرابـی درایـو )کـه مثـاًل در عـرض 30 روز، سـه بـار یـا بیشـتر دچـار 
مشـکل شـده(، فراینـدی بسـیار وقت گیـر و نیازمنـد دسترسـی فیزیکی 

به دستگاه است.
از  داشـتند  قصـد  سـیگیت  و  گزارش Tomshardware، گـوگل  بـه 
کاهـش  هـوش مصنوعـی و به طـور خـاص، یادگیـری ماشـین بـرای 
زمانی  اسـتفاده کننـد کـه مهندسـان بـرای تسـت درایوها و تشـخیص 

خطر خرابی آن ها صرف می کنند. 
کـه  کالد تعـداد حیـرت انگیـزی هـارد دیسـک در اختیـار دارد  گـوگل 
کتور هستند که باید ردیابی و کنترل  همگی »شامل صدها پارامتر و فا
شـوند.« از طرفـی، ایـن حجـم از داده بـرای سرویسـی مثـل گـوگل کالد 
بسـیار بـاارزش و مفیـد اسـت؛ چـون مجمـوع داده هـای آن را بـه همـراه 
کسـنچر می توان در یک مدل یادگیری ماشین  داده های سـیگیت و ا

استفاده کرد تا احتمال خرابی درایو را پیش بینی کند. 
این شـرکت ها برای این آزمایش از دو مدل یادگیری ماشـین اسـتفاده 
کردنـد؛ یکـی مبتنـی بـر جـداول یادگیـری ماشـین خـودکار موسـوم بـه 
کـه به صـورت سفارشـی بـرای ایـن پـروژه  AutoML و دیگـری مدلـی 
سـاخته شـده بود. پیش بینی مورد اول با دقت 98 درصد و فراخوانی 
35 درصـد نتایجـی بهتـر از مـدل دوم بـا دقـت 80-70 درصد و فراخوان 
۲5-۲0 درصد به دست آورد. این نتیجه همچنین نشان داد استفاده 
از AutoML گزینـه ای بهتـر از راه  حل هـای ابتـکاری بـرای پیش بینـی 

خرابی هارددیسک است. 
گـوگل قصـد دارد پشـتیبانی از ایـن سیسـتم را بـه تمـام درایوهـای 

سیگیت گسترش دهد.

 استفاده از هوش مصنوعی
برای پیش بینی خرابی هارد دیسک 
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گرام  کربرگ، مدیرعامل فیسبوک پیش تر اعالم کرده بود که اینستا مارک زا
کنون به نظر  به قابلیت های جدیدی برای کسب درآمد مجهز می شود. ا
 »Bonuses« می رسـد ایـن شـبکه اجتماعـی روی قابلیـت جدیـدی به نـام
کار می کنـد تـا تولیدکننـدگان برتـر ویدیوهـای Reels بتواننـد از ایـن طریـق 

کسب درآمد کنند.
گرام  ک باعـث شد اینسـتا کوتاه تیـک تا محبوبیـت بـاالی ویدیوهـای 
قابلیـت جدیـدی را بـه نـام Reels )ریلز( معرفـی کنـد. امـا قضیـه بـه همیـن 
گرام می  خواهد به بهترین ویدیوهای ریلز   اینستا

ً
جا ختم نشده و ظاهرا

ک گذاشـته شـده توسـط »السـاندرو  پاداش نیز بدهد. با تصاویر به اشـترا
گرام  پالوزی«، یکی از محققان و توسـعه دهندگان اپ، وعده های اینسـتا
کـردن قابلیت هـای جدیـدی بـرای کسـب درآمـد از ایـن  در مـورد اضافـه 

شبکه اجتماعی به واقعیت  نزدیک تر می شود.
گرام هنـوز بـه صـورت رسـمی توضیحـی در مـورد ایـن ویژگـی  البتـه اینسـتا
جدید منتشـر نکرده اسـت. تنها اطالعاتی که در مورد این قابلیت مطرح 
ک گذاشـته و نشـان  شـده، تصاویری اسـت که السـاندرو پالوزی به اشـترا

می دهـد از طریـق منـوی Creator کاربران به قابلیت Bonuses دسترسـی 
کاربـران می تواننـد میـزان  کـرد. در ایـن صفحـه جدیـد،  پیـدا خواهنـد 

پیشرفت خود را مشاهده کرده و اهدافی را برای خود تعیین کنند.
بـه نظـر می رسـد کـه ویژگـی Bonuses بـا محتـوای Reels و نـه عکس هـای 
عـادی پیونـد خـورده اسـت و احتمـااًل در ازای تعـداد بازدیدهـا و میـزان 
گرفتـه  کاربـران در نظـر  دریافـت الیـک، نظـر و غیـره، پاداش هایـی بـرای 

می شود.
گرام از ماه هـا قبـل مـورد توجـه این شـبکه  موضـوع کسـب درآمـد از اینسـتا
اجتماعی قرار گرفته و ظاهرًا ویژگی Bonuses یکی از راهکارهای احتمالی 

برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است.
این شبکه اجتماعی در حال توسعه ابزارها و قابلیت های جدیدی است 
کنـد.  کاربـران ایجـاد  تـا بتوانـد جایـگاه محکم تـری را بـرای خـود در بیـن 
گرام در تالش است تا صاحبان مشاغلی که به تازگی به این شبکه  اینستا
اجتماعی نیز پیوسـته اند، بتوانند از طریق صفحات فروشـگاهی خود به 

درآمد خوبی دست پیدا کنند.

گرام روی قابلیت Bonuses برای  اینستا
کار می کند  Reels کسب درآمد از ویدیوهای
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کوین جهان را  ایران 4.5 درصد بیت 
استخراج می کند 

کچیـن بـه نام  رویتـرز درگزارشـی بـه نقـل از یـک شـرکت تحقیقاتـی حـوزه بال

»Elliptic« مدعی شده  ایران مسئول 4.5 درصد استخراج بیت کوین در 

سطح جهان است که درآمد صدها میلیون دالری برای آن در پی دارد.

رویتـرز گفتـه ایـران از درآمـد حاصـل از اسـتخراج بیـت کویـن بـرای واردات 

کاال و همچنین کاهش تاثیر تحریم ها اسـتفاده می کند. با توجه به سـطح 

اسـتخراج کنونـی، رویتـرز طبق آمارهای شـرکت تحقیقاتـی Elliptic درآمد 

سـاالنه 1 میلیـارد دالری را بـرای ایـران پیش بینـی کـرده که البته با توجه به 

نوسـانات چشـمگیر قیمت این رمزارز در هفته های اخیر، امکان تغییرش 

وجود دارد.

گرچـه بـه گفتـه رویتـرز نمی تـوان بـه آمارهـای دقیـق دسـت پیدا کـرد و این  ا

کار بسـیار چالش برانگیـز اسـت، امـا آمارهـای اخیـر مبتنـی بـر داده هـای 

جمع آوری شـده از ماینرهای بیت کوین از سـوی »مرکز کمبریج برای امور 

مالـی جایگزیـن« تـا آوریـل 2020 هسـتند. ایـن خبرگـزاری همچنیـن گفتـه 

در ایـن آمارهـا از اظهـارات شـرکت تولیـد بـرق تحـت کنتـرل دولـت در مـاه 

ژانویـه هـم اسـتفاده شـده کـه از مصـرف 600 مگاواتـی بـرق توسـط ماینرهـا 

خبر می دهند.

تـرز: نزدیـک بـه 4.5 درصـد اسـتخراج بیـت کویـن جهـان در ایـران انجـام 

می شود

دولت ایران در سال های اخیر استخراج رمزارزها را به عنوان یک صنعت 

 پایین برق، ماینرهای زیادی 
ً
به رسمیت شناخته و به علت قیمت نسبتا

جذب این بازار شده اند و ماینرهای چینی هم در کشورمان حضور دارند.

کاهـش اثـر  کـه ایـران از ایـن صنعـت بـرای  پژوهشـی اخیـر مدعـی شـده 

تحریم ها استفاده می کند:

»ایران متوجه این موضوع شـده که اسـتخراج بیت کوین فرصتی جذاب 

برای کاهش تاثیر تحریم ها روی اقتصادش محسوب می شود..«

تحقیـق اخیـر همچنیـن می گویـد کـه بـرق مـورد اسـتفاده ماینرهـا در ایـران 

معـادل تولیـد سـاالنه 10 میلیـون نفـت خـام اسـت کـه نزدیـک بـه 4 درصـد 

نفت خامی می شود که ایران در سال 2020 صادر کرده است:

»دولت ایران با استفاده از استخراج بیت کوین برای دور زدن تحریم های 

تجاری، ذخایر انرژی خود را در بازار جهانی به فروش می رساند.«

بـا توجـه بـه گـزارش رویتـرز بـه نظـر می رسـد رمزارزهـا راه مناسـبی بـرای دور 

زدن تحریم هـا و افزایـش درآمـد ارزی کشـور هسـتند امـا بایـد گفـت تـا بـه 

امـروز مشـکالت زیـادی بـر سـر آنهـا از سـوی نهادهـای مختلـف وضـع شـده 

و همچنـان قوانیـن درسـت و دقیقـی در همـه ابعـاد ایـن حـوزه مشـخص 

نشـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، شـرکت Elliptic گفته سـرویس های رمزارزها 

در کشـورهای مختلـف بـه خصـوص ایـاالت متحـده آمریکا بایـد تحریم های 

احتمالـی کـه صنعـت اسـتخراج بیـت کویـن ایـران را تهدیـد می کننـد، درنظر 

بگیرند.
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