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HPE
فرزند خل� 

HP

گفته می شـود، یکی از �ول های فناوری آمریکا و نامی آشـنا در تولید ماشـین های   HP بـه آن 
ً
کـه اختصـارا کارد  شـرکت هیولـت پـا

کشـورهای  کمپانـی پـرآوازه و چنـد ملیتـی، تقریبـا در تمامـی  کامپیوترهـای دسـکتاپ محسـوب می شـود. ایـن  اداری، ل� تـاپ و 
جهـان دفتـر داشـته و بـه طـور مسـتقیم فعالیـت می کند و امروز بزرگترین تولیدکننده ل� تاپ و پرینتر در دنیا محسـوب می شـود.

کـه در ایران نیـز از محبوبیت  شـرکت HP یکـی از شـرکت های پیشـرو در سـاخت و تولیـد چاپگرهـای رنگـی و سـیاه و سـفید اسـت 
که قدمت این شرکت به بیش از 80 سال می رسد، شاهد حضور آن در فهرست 500 شرکت برتر  بسیاری برخوردار است. حال 

که از سـوی نشـریه معتبر فوربز اعام می شـود. آمریکا از نظر درآمد )S&P500(  هسـتیم 
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امـا شـرکت HP در نوامبـر ۲015 میـالدی یـک شـرکت چنـد ملیتـی در زمینـه فنـاوری و اطالعـات را در شـهر 
کارد انترپرایز« یا HPE نهاد. کرد و نام آن را »هیولت پـا کالیفرنیـا راه انـدازی  سـن خـوزه ایالـت 

کاهش سـهم فروش بازار در بخش رایانه های شـخصی و پرینتر و همینطور وابسـتگی بخش های مختلف 
بـه یـک سـاختار سـازمانی غیرمسـتقل، یکـی از دالیـل جداسـازی بخـش خدمـات شـرکتی و سـازمانی ایـن 
شـرکت و تاسـیس شـرکت جدیدی تحت عنوان HPE بود. راه اندازی این شـرکت در واقع بخشـی از برنامه 
کـه روی تجهیـزات  تقسـیم شـرکت مـادر یعنـی HP و تمرکـز ایـن شـرکت روی دو تقسـیم بندی اتنرپرایـز بـود 
که قصد دارد شـرکت بین المللی سـیلیکون  کرد  گوسـت ۲016 اعالم  کار می کردند.  شـرکت HPE در آ سـرور 
کـه یکـی از شـرکت های توانمنـد در زمینـه تولیـد محصـوالت دارای قدرت باالی پردازش  گرافیکـس SGI را 
کنـد. در نهایـت HPE در نوامبـر ۲016 میالدی خبر از نهایی شـدن ایـن توافق و خرید هر  اسـت، خریـداری 

سـهم این شـرکت به ارزش 7.75 دالر داد. ارزش خالص این معامله ۲75 میلیون دالر اعالم شـد.
که این شـرکت قرار بود  کمپانـی HPE از ادغـام بـا شـرکت Micro Focus خبـر داد  در مـاه سـپتامبر ۲016 نیـز 
که در سـال  کنـد  در ازای قـراردادن بخـش نرم افـزاری خـود 50.1 درصـد از سـهام شـرکت مقابـل را تصاحـب 

۲017 میالدی این ادغام به سـرانجام رسـید.
گرچـه هـر دو شـرکت در حقیقـت یـک شـرکت واحـد هسـتند امـا در واقـع مهمتریـن وجـه تمایز شـرکت های 
HPE روی تولیـد محصـوالت  کـه تمرکـز اصلـی محصـوالت  HPE در محصـوالت آنهاسـت بـه طـوری  HP و 

انترپرایز و خدماتی اسـت. 

HPE محصوالت کمپانی

،ProCurve :کنـون محصـوالت متنوعـی را در زمینـه: لبـه هـوش )شـامل شـرکت اچ پـی انترپرایـز HPE هم ا
HPE ج، HP XP و...(،  3Com، شـبکه های Aruba(، TI هیبریـد )شـامل: HPE 3PAR، Nimble اسـتور
HP san storage، HP das storage، ج یـا انـواع ابـزار ذخیـره سـازی ماننـد سـرور، HPE شـبکه، HPE اسـتور

HP nas storage و سـایر تجهیزات شـبکه و زیرسـاخت تولید می کند.
و  درآمـد  دالر  میلیـارد   31 میـالدی،   ۲018 سـال  در  شـرکت  ایـن  شـده،  منتشـر  مالـی  گزارش هـای  طبـق 
کمپانـی بـا سـهم  کـه در  بیـن محصـوالت فـوق، بخـش هیبریـد IT ایـن  ۲میلیـارد دالر سـود خالـص داشـته 
83.3 درصـدی باالتریـن سـهم تولیـد و بخش هـای لبه هوش با 10.1 درصد و خدمات مالی با 7.8 درصد 

بیشـترین میزان درآمد این شـرکت را تشـکیل می دهند.

HPE عاوه بر تولید 
سوئی� های Flex  در 

دیتاسنترهای بزرگ برای 
کوچک نیز  شرکت های 

کرده است سوئی� تولید 
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کشـور جهان  کارمند دارد و محصوالت خود را به بیش از 170  کمپانـی در حـال حاضـر بیـش از 66 هـزار  ایـن 
صادر می کند.

HPE تجهیزات شبکه برگ برنده
کمپانـی HPE تجهیـزات شـبکه اسـت. ایـن تجهیزات  گفـت یکـی از پرطرفدارتریـن محصـوالت  شـاید بتـوان 
بـرای سـازمان ها و شـرکت های بـزرگ و متوسـط تولیـد می شـوند و از جملـه آنهـا می تـوان بـه انـواع سـوییچ، 

کرد. کسـس پوینت اشـاره  کنترلرها، تجهیزات بیسـیم و انواع ا روتر شـبکه، 
بـا برنـد Flex Fabric تولیـد می شـوند و  کـه بیشـتر مناسـب شـرکت های بـزرگ هسـتند   HPE سـوییچ های 
کـه می توانند پردازش هـای پیچیده را به  دارای تنظیمـات بسـیار حرفـه ای و سـخت افزار قدرتمنـد هسـتند 

گیگابایت انجام دهند. لطـف اسـتفاده از پردازنده هـای قدرتمنـد و رم های با ظرفیـت 4 
کمپانی متناسب با نیازهای  از سـوییچ های Flex Fabric در دیتاسـنترهای بزرگ اسـتفاده می شود اما این 
 Aruba، کـه از آن جملـه می تـوان بـه سـوییچ های کـرده  کوچک تـر سـوییچ هایی را نیـز تولیـد  شـرکت های 
دربـر  را  سـوییچ ها  از  وسـیعی  طیـف  محصـوالت  ایـن  کـه  کـرد  اشـاره   Flex Network و   Office Connect
کـه همگـی  گیگابیـت بـر ثانیـه  می گیرنـد. از سـوییچ های بـا سـرعت 100مگابیـت بـر ثانیـه تـا سـوییچ های 40 

بهطـور همزمـان از فیبر نوری و شـبکه های مسـی پشـتیبانی می کنند، در این طیـف قرار می گیرند. 
کاربـرد معمولـی خـود را تحـت برنـد Aruba و  کسـس پوینت های سـری حرفـه ای و  کمپانـی HPE همچنیـن ا
کسـس پوینت ها  که سـری Aruba دارای تنوع های بسـیاری هسـتند. در این ا کرده  Flex Network عرضه 
کسـس پوینت ها همگـی وایرلس بوده  سـرعت انتقـال داده هـا از 867 مگاهرتـز تـا 5.4گیگاهرتز اسـت. این ا
گیگابیـت بـر  و از دو بانـد پشـتیبانی می کننـد. همچنیـن، سـوییچ های HPE بـا برنـد Flex Network تـا 100 
که HPE در  گفتـه نماند  کـرده و همزمـان از امکانـات بیسـیم نیـز بهـره می برند.  نا ثانیـه سـرعت را پشـتیبانی 
کمپانی از سـرعت های بـاال و تا چند  کـه روترهای این  زمینـه تولیـد روتـر نیـز بسـیار توانمنـد اسـت به طوری 
کالس هـای 4G، 3G، ADSL2 و وای فـای تولیـد می شـوند و  گیگابیـت پشـتیبانی می کننـد. ایـن روترهـا در 
بخش عمده ای از روترهای این شـرکت توانایی اسـتفاده و پشـتیبانی همزمان از تکنولوژی های مختلف را 
کنند. که برخی از آنها می توانند همزمان تکنولوژی ADSL2، 4G و 4G LTE را پشـتیبانی  دارند به طوری 

گی های روترهای  از ویژ
که  HPE سرعت باالست 

گیگابیت  می توانند تا چند 
کنند را  پشتیبانی 
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HPE سرورهای
بزرگتریـن سـازندگان  از    HPE اشـاره شـد،  کـه پیش تـر هـم  همانطـور 
تجهیـزات شـبکه بـه خصـوص سـرور و رک اسـت. سـرورهای تولیـدی 
از  بسـیاری  و  هسـتند  قدرتمنـد  و  پرطرفـدار  بسـیار  شـرکت  ایـن 
می کننـد.  اسـتفاده  محصـوالت  ایـن  از  دنیـا  بـزرگ  دیتاسـنترهای 
ایـن سـرورها شـامل: سـرورهای تیغـه ای یـا سـری Blade، سـرورهای 
کم پذیـر می شـوند.  ایسـتاده یـا Tower و سـرورهای مقیاس پذیـر و ترا
که از اسـم سـرورهای تیغه ای مشـخص اسـت، این سرورها  همانطور 
ضخامـت و حجـم اندکـی دارنـد و بـه راحتـی در دیتاسـنترهای دارای 
کوچـک قابـل اسـتفاده هسـتند. از طـرف  فضـای محـدود و رک هـای 
دیگـر، سـرورهای سـری ایسـتاده مـاژوالر هسـتند و بـا اسـتفاده از آنها 
می تـوان دیتاسـنترها را توسـعه داد. سـرورهای مقیاس پذیـر یا سـری 
SL مانند نوع تیغه ای وابسـته به رک هسـتند و برای دیتاسـنترهایی 
کـه نیـاز بـه تـوان پردازشـی بـاال دارد، اسـتفاده می شـوند. در نهایـت، 
نسـبت  متفـاوت  طراحـی  بـا   Rack Mount یـا  کم پذیـر  ترا سـرورهای 
کم و  بـه نـوع اخیـر یعنی سـری SL، بـا هدف برقـراری تعادل میـان ترا

قدرت پردازشـی باال طراحی شده اند.
با توجه به تعاریف باال، سـری های مختلف سـرورهای HPE از لحاظ 
  DL کـه مثـاًل سـری طراحـی شـکل ظاهـر متفـاوت هسـتند بـه طـوری 
ج از رک  و SL در رک هـا نصـب می شـوند در حالی کـه سـری ML خـار

مورد اسـتفاده قرار می گیرند. 

Storage تجهیزات ذخیره سازی یا

از  یکـی  نیـز  ذخیره سـازی  تجهیـزات  تولیـد  زمینـه  در   HPE کمپانـی 
ح و محبوب دنیاسـت و تنـوع محصوالت قابل توجهی  نام هـای مطـر
فایـل،  ذخیره سـازی  تجهیـزات  زمینـه  در  شـرکت  ایـن  دارد.  نیـز 
ذخیـره  همینطـور  و  اتوماسـیون  و  مدیریـت  ذخیره سـازی  آبجکـت، 
کـرده  عرضـه  متنوعـی  محصـوالت   Cloud Storage یـا  ابـری  سـازی 

است.

امنیت Enterprise  برای فضای کاری دیجیتال

پویایی، رایانش ابری و هوش مصنوعی، همگی خطوط محیطی شبکه 
کرده انـد و ایـن فضاها همگی آسـیب پذیری های امنیتی جدیدی  را تـار 
که دیگر محدود به چارچوب های سـازمانی نیسـتند.  را به دنبال دارند 
کاری دیجیتال و  داشتن نظارت هوشیارانه  بنابراین حفاظت از فضای 
کنتـرل فعاالنـه بـرای پاسـخگویی بـه هرگونـه حمـالت سـایبری، بـرای  و 

امنیت هر سازمانی بسیار حیاتی است.
خـالء  توانسـته   Aruba سـری  کسـس پوینت های  ا راسـتا،  همیـن  در 
و  ریشـه یابی  جهـت  را  امنیتـی  تیم هـای  و  اطالعـات  فنـاوری  میـان 
کند. در نتیجه، یک زیرساخت  ردیابی حمالت سایبری و امنیتی پر 
متصـل  ابـری  شـبکه های  و  بسـیار  شـاخه های  و  شـعب  کامـل، 
دارای امنیـت داخلـی می توانـد ضمـن ارتقـای تشـخیص تهدیدهـا و 
کنتـرل دسترسـی های  پاسـخگویی سـریع بـرای دفعـه آنهـا و امنیـت 
بـر  امنیـت 360 درجـه سـایبری بسـیار دقیـق و مبتنـی  شـبکه، یـک 

کند. کاری فراهم  تحلیل هـای لحظـه ای را برای هر محیـط 
شـرکت HPE  توانسـته در ایـن زمینـه بـا یـک راهـکار خالقانـه، امنیـت 
رویکـردی  گیـری  کار  بـه  بـا  کمپانـی  ایـن  دهـد.  افزایـش  را  شـبکه ها 
تهدیدهـای  تغییـر  حـال  در  همیشـه  چشـم انداز  بـه  نسـبت  جدیـد 

کند. سـایبری، امنیت سـازمان ها را تامین 
شـرکت ها  امنیتـی  تیم هـای  دور،  چنـدان  نـه  گذشـته  در  شـاید 
کـرده  پیـدا  را  سـایبری  حمـالت  منشـأ  راحتـی  بـه  می توانسـتند 
در    IT کارشناسـان  کننـد.  تأمیـن  را  خـود  شـبکه های  امنیـت  و 
شـبکه  منابـع  و  محاسـبات  روی  را  سـختی  کنترل هـای  شـرکت ها، 
شـبکه  بـه  کـه  کارکنانـی  و  داده هـا  اپلیکیشـن ها،  سیسـتم ها،  نظیـر 
دسترسـی داشـتند اعمـال می کردنـد امـا امـروزه، شـمار قابـل توجهـی 
تلفن هـای همـراه، مجازی سـاز های شـبکه،  از اخالل گـران فنـاوری، 
کالن داده هـا و هـوش مصنوعـی، باعـث شـده تـا  سـرویس های ابـری، 

رویکردهای امنیتی قدیمی چاره سـاز نباشـد. 
شـرایط  و  حمـالت  بـرای  قدیمـی  امنیتـی  تکنولوژی هـای  واقـع،  در 
گذشـته طراحی شـده اند نه برای شرایط و حمالت پیچیده  محیطی 
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سـایبری امـروز! در نتیجـه، داشـتن یـک رویکـرد جدیـد بـه لطـف تکنولوژی هـای نویـن و پیشـرفته، بـرای 
کـه امـروز شـاهد  آمادگـی پاسـخگویی بـه هـر حملـه امنیتـی در فضـای سـایبری بسـیار حیاتـی اسـت چـرا 

تغییـرات داینامیـک در نوع حمالت سـایبری و تهدیدات امنیتی هسـتیم.

Arube  360 Secure Fabric

Aruba بـه عنـوان لیـدر بـازار تجهیـزات شـبکه، یـک نیـاز اساسـی بـرای رویکـرد مـدرن جهت ارتقـاء امنیت 
شـبکه برای شـرکت ها محسـوب می شـود تا ضمن باال بردن امنیت، بتوان تحلیل های دقیق و لحظه ای 
کسـس پوینت Aruba 360 یک فریمورک امنیت شـرکتی اسـت  کرد. ا را نیز مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه 
کنترل و سیسـتم دفاعی پیشـرفته در اختیار تیم های  که روش یکپارچه ای را برای دسـتیابی به نظارت، 
امنیـت و IT قـرار می دهـد. تیم هـای امنیـت شـبکه بـا اسـتفاده از Aruba 360 Secure Fabric می تواننـد 
کاربران و هـم دیوایس ها را تحت پوشـش  که این مسـیر هـم  کننـد  یـک مسـیر بـدون ریسـک رخنـه ایجـاد 
که امکان سـینک  امنیتـی قـرار می دهـد. عالوه برایـن، Aruba 360 یک پلتفرم متن باز مالتی وندور اسـت 
کوسیسـتم متشـکل از تمامـی اعضـای Aruba 360 security Exchange را نیـز  کـردن بـا یـک ا کار  شـدن و 
کـه توانسـته امنیـت  دارد تـا بتوانـد امنیـت آنهـا را نیـز تـا حـد امـکان افزایـش دهـد. یکـی از فناوری هایـی 
گیـری هوش مصنوعی اسـت. هـوش مصنوعی به  کار  محصـوالت Aruba 360 را بـه شـدت ارتقـا دهـد، بـه 
کـه تنـوع  کتـور پایه ریـزی شـده  کسـس پوینت Aruba 360 Secu re Fabric بـر اسـاس سـه فا کار رفتـه در ا
گسـترده دیتـا، دامنـه تخصصـی و انحصـاری و همینطـور اسـتفاده از دانشـمندان متخصـص علوم داده را 
در بـر می گیـرد. هـوش مصنوعـی موجـود در آروبـا بـا مـدل سـازی اطالعـات بیـش از یـک میلیـون دیوایـس 
کـرده  و راهکارهـای مقابلـه  کابلـی و SD-WAN می توانـد هرگونـه رفتـار مشـکوک را شناسـایی  وایرلـس، 
کامل  کارشناسـان شـبکه پیشـنهاد دهد. این هـوش مصنوعی به انـدازه ای قوی و  بـا ایـن تهدیدهـا را بـه 

کنون مشـابه آن در هیچ محصول دیگری مشـاهده نشـده است. که تا اسـت 

امنیتی  تکنولوژی های 
قدیمی با توجه به حمات 

گذشته طراحی شده اند 
که  این در حالی است 

HPE با یک راهکار 
خاقانه، امنیت شبکه ها 

را افزایش داده است
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کاربـر یـا سـازمان از چنـد فضـای ابـری  کـه یـک  گرفتـه اسـت. زمانـی  گسـترده ای از تکنولـوژی Cloud صـورت  در سـال های اخیـر اسـتقبال 
کار می بریـم. ایـن اسـتفاده چندگانـه پیچیدگی هـای مختـص بـه خـود را دارد  )cloud( اسـتفاده می کنـد ،  اصطـاح Multi-cloud   را بـه 
و نیازمنـد مدیریـت ویـژه ای اسـت. VMware vRealize Suite یـک راه حـل مناسـب بـرای مدیریـت فضاهـای Multi-cloud   ارائـه 
کـه پیـش از ایـن vCenter Operations Management Suite نامیـده می شـد، در واقـع یـک    VMware vRealize Suite .می دهـد
کمک به مدیران فناوری اطاعـات در ایجاد و مدیریت فضاهای ابری ناهمگن و ترکیبی طراحی شـده  کـه بـرای  پلتفـرم نرم افـزاری اسـت 

است.
 VMware vRealize Suite   امکان ایجاد یک پلتفرم مدرن برای اتوماسـیون زیرسـاختی داخلی را به سـازمان های فناوری اطاعات 
می دهـد. بـه ایـن ترتیـب، ایـن پلتفـرم امـکان انجام عملیات و مدیریت برمبنای DevOps  و اصول ML  را هم برای این شـرکت ها ایجاد 
می کنـد بـه عنـوان مرکـز توزیع داده برای زیرسـاخت VMware Cloud در محیط های Multi-cloud عمل می کند. این محیط ها شـامل 
بـر رویAWS  و cloud هـای عمومـی معروفـی ماننـد AWS، Azure  و پلتفـرم    VMware Cloudو VMware Cloud Foundation

Google Cloud می شوند.

VMware vRealize Suite 
 یک راه حل خوب برای مدیریت

Multi-cloud 
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VMware vRealize Suite قابلیت های

مولفه تشـکیل دهنده VMware vRealize Suite شـامل موارد زیر اسـت:
شـبکه های  بـرای  مـدرن  زیرسـاختی  اتوماسـیون  پلتفـرم  یـک  محصـول  ایـن   :vRealize Automation
سنتی و همینطور وابسته به Cloud فراهم می کند. این برنامه بر اصول DevOps و پروژه Salt با دسترسی 

باز متکی اسـت.
کار ایـن برنامـه بهینه سـازی مسـتمر عملکـرد سیسـتم ه ا، مدیریـت موثـر هزینـه   :vRealize Operations
کنشـگرانه، اصـالح هوشـمند و پذیـرش از طریـق هـوش مصنوعـی و تحلیل هـای  و ظرفیـت، برنامه ریـزی 

آینده نگر است.
از  ورودی هـا  متمرکـز  مدیریـت  و  عملکـرد  عمقـی  نظـارت  هوشـمند،  تحلیـل   :vRealize Log Insight

وظایف این محصول اسـت.
vRealize Suite Lifecycle Manager: تمام مراحل سـاخت و طراحی و آزمایش اپلیکیشـن را پوشـش 

می دهـد و راه حل هـای مدیریـت محتوا را بـرای vRealize Suite فراهم می کند.

VMware vRealize Suite مهم ترین مزایای
Cloud  هـای ترکیبـی مزایـای زیـادی دارنـد ولـی همزمان چالـش برانگیز هم هسـتند. یکی از ایـن چالش ها، 
چالش مدیریتی اسـت. منابع، ماشـین های مجازی )Virtual machine(،  اپلیکیشـن ها و اطالعات ممکن 
گیرنـد.  کنـده عمومـی قـرار  اسـت روی پلتفرم هـای خـود شـرکت، Cloud هـای خصوصـی و Cloud هـای پرا
کـه بتوانیـم بفهمیـم چـه  کنـده شـوند و از دسـت برونـد. بنابرایـن الزم اسـت  منابـع جدیـد ممکـن اسـت پرا
کاری انجام می دهد و در هر برهه زمانی چقدر هزینه روی دسـتمان می گذارد  گرفته، چه  کجا قرار  چیزی 
کمـک    VMware vRealize Suiteکنیـم. برنامـه و تمـام این هـا را بایـد بتوانیـم بـه نحـو موثـری مدیریـت 
می کند تا بتوانیم سـرویس های فناوری اطالعات را روی Cloud  های شـخصی و عمومی و ترکیبی مدیریت 

که عبارتند از: کنیـم. بدیـن ترتیـب از مزایای متعددی برخوردار می شـویم 
چابکی: این برنامه سـرعت سـرویس های فناوری اطالعات را افزایش می دهد و به این سـرویس ها امکان 
کـه از DEVOPS، هـوش مصنوعـی، یادگیـری ماشـین و ابداعـات Open access اسـتفاده بهینـه  می دهـد 

کنند.
کنتـرل: انسـجام امنیت شـبکه و انطباق پذیـری آن را افزایش می دهند.

کارآمـدی تیـم فنـاوری اطالعـات و اسـتفاده از منابع شـخصی و عمومـی Cloud  را ارتقا می دهد و  عملکـرد: 
کاهش می دهد. بـه ایـن ترتیب هزینـه عملیاتی و هزینه سـرمایه ای را 

 :vRealize Log Insight
تحلیل هوشمند، نظارت 

عمقی عملکرد و مدیریت 
متمرکز ورودی هاست
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تفاوت نسخه پیشرفته 
 vReaLize و استاندارد

Suice در Cloud  و اضافه 
شدن بخش  اتوماسیون 

است

که از منابع زیرسـاختی با ابزارهای سـاده و  کاربـران متنـوع داخلـی این امکان را می دهد  انتخـاب:  بـه 
کنند. دلخواه خود اسـتفاده 

vRealize Suite نسخه های مختلف
کـدام ترکیبـی از اجـزای vRealize Suite را ارائـه  کـه هـر  سـه نسـخه مختلـف از ایـن پلتفـرم وجـود دارد 
که در ادامه  می دهند. این سـه نسـخه عبارتند از نسـخه اسـتاندارد، نسـخه پیشـرفته و نسخه تجاری 

کرد. اجـزای تشـکیل دهنده هرکـدام را معرفی خواهیم 
نسـخه اسـتاندارد: نسـخه اسـتاندارد شـامل بخـش عملیات بـرای مرکز داده نرم افـزاری و مدیریت ابر 

ترکیبی، بخش ثبت وقایع و نسـخه اسـتاندارد Cloud  اسـت.
کـه  نسـخه پیشـرفته: نسـخه پیشـرفته تـا حـد زیـادی مشـابه نسـخه اسـتاندارد اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت 

شـامل نسـخه پیشـرفته Cloud و اضافه شـده بخش اتوماسیون هم می شود.
نسـخه تجـاری: نسـخه تجـاری بـا افـزودن بخـش اتوماسـیون بـرای برنامه هـا و بخـش عملیـات بـرای 

کاملی را ارائه می کند. کیـد بیشـتری در این زمینه دارد و امکانـات  نظـارت بـر برنامه هـا، تا

vRealize مدیر عملیات
مدیر عملیات vRealize، مدیریت هوشـمند عملیات زیرسـاخت های فیزیکی، مجازی و ابری را ارائه 
کلیـدی را  می دهـد. بـا اسـتفاده از اتوماسـیون مبتنـی بـر خـط مشـی، تیم هـای عملیاتـی فرآیندهـای 
کلی فناوری اطالعات را بهبود می بخشند. با استفاده از داده های جمع آوری  کارایی  کرده و  خودکار 
شـده از منابع سیسـتمی، مدیر عملیات vRealize مسـائل مربوط به هر یک از اجزای سیسـتم تحت 
عملیـات  مدیـر  می دهـد.  تشـخیص  شـود،  مشـکلی  متوجـه  مشـتری  اینکـه  از  قبـل  اغلـب  را  نظـارت 
کـه می توانیـد بالفاصله برای رفع  vRealize همچنیـن اقدامـات اصالحـی مناسـب را پیشـنهاد می کنـد 
که امکان  کنید. در مورد مشـکالت چالش برانگیزتر، ابزارهای تحلیلی غنی ارائه می شـود  مشـکل اجرا 
بررسـی و دسـت کاری داده های شـی برای آشکارسـازی مسـائل پنهان، بررسی مشـکالت پیچیده فنی 

و شناسـایی روندهـا را فراهم می کند.
گـره  مدیریـت عملیـات vRealize بـه صـورت خوشـه ای طراحـی شـده اسـت و هـر خوشـه شـامل یـک 
گردآوری از راه دور  گره های  گره هـای داده و  کـت بـرای باال بردن میزان دسترسـی،  گـره ما اصلـی، یـک 
 ،vRealize گره ها اختیاری هسـتند. هنگام نصب مدیریـت عملیات گره اصلـی، باقی  کـه بـه جـز  اسـت 
گره ها، نام و آدرس IP آن ها، از طریق یک رابط  گره ها ایجاد می شوند و پس از ایجاد   vApp کمک به 
گره های تشکیل دهنده  مدیریت برای پیکربندی با توجه به نقش هرکدام استفاده می شود. وظایف 

هر خوشـه از مدیریت عملیات vRealize در ادامه به اختصار توضیح داده شـده اسـت:

گره اصلی
گره های  گـره اولیـه مورد نیاز در مدیریت عملیات vRealize اسـت و وظیفـه مدیریت همه  گـره اصلـی، 
گـره اصلـی خـود را مدیریـت می کنـد، آداپتورهایی روی  دیگـر را بـه عهـده دارد. در پیکربنـدی تک گـره، 
کلیـه وظایـف مربـوط به جمع آوری و تجزیـه و تحلیل داده ها را به عهده می گیرد. آن نصـب می شـود و 

گره داده
که جمع آوری و تجزیه و  گره های اختیاری داده دارای آداپتورهایی هسـتند  در اسـتقرارهای بزرگ تر، 
گـره اصلـی برمی دارند. در اسـتقرارهای بزرگ تـر معمواًل  تحلیـل را انجـام می دهنـد و ایـن بـار را از دوش 
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کـت بـه مدیریـت خوشـه  گـره ما گـره اصلـی و  گره هـای داده شـامل آداپتورهـا هسـتند تـا منابـع  فقـط 
اختصاص داده شود.

کت گره ما

گـره داده به  کـه یـک  بـرای بـاال بـردن دسترسـی پذیری مدیریـت عملیـات vRealize، خوشـه نیـاز دارد 
گونه  کـه در صـورت بروز هـر  گـره اصلـی اسـت  کـت در واقـع یـک تکـرار از  گـره ما کـت تبدیـل شـود؛  گـره ما

گره اصلـی، وظایف آن را انجام می دهد. مشـکل بـرای 

گره جمع آوری
که بتوانـد فایروال ها  گره جمع آوری نیاز داشـته باشـند  اسـتقرارهای توزیـع شـده ممکـن اسـت بـه یک 
کـز داده و بـار خوشـه  کنـد، پهنـای بانـد را در مرا کنـد، بـا منبـع داده از راه دور ارتبـاط برقـرار  را هدایـت 
گـره جمـع آوری فقـط اشـیا را جمـع آوری می کنـد و داده هـا را ذخیـره  کاهـش دهـد.  تجزیـه و تحلیـل  را 
گـره  جمع آوری ممکن اسـت بر  نمی کنـد و تجزیـه و تحلیلـی روی آن هـا انجـام نمی دهـد. عـالوه بـر این، 

روی سیسـتم عامل متفاوتی نسـبت به بقیه خوشـه ها نصب شـود.
بـرای اینکـه vRealize دسترسـی پذیری بـاال داشـته باشـد، بـه شـرایط خاصـی نیـاز دارد؛ در قـدم اول 
گـره  گـره اصلـی ایجـاد می شـود و از خوشـه تجزیـه و تحلیـل در برابـر از دسـت دادن یـک  یـک تکـرار از 
گـره اصلـی همیشـه بـه طـور  محافظـت می کنـد. بـا ایجـاد چنیـن شـرایطی، داده هـای ذخیـره شـده در 
گـره اصلـی، حداقـل یـک  کار، بایـد عـالوه بـر  کـت پشـتیبان گیری می شـوند. بـرای ایـن  گـره ما کامـل در 
گره  گره داده داشـته باشـیم، داده های ذخیره شـده در  گر بیش از یک  گره داده مسـتقر شـده باشـد. ا
گره اصلی، فقط  کرد. اما در صورت خرابی  گره های دیگر ذخیره و تکرار  اصلی را می توان در هر یک از 

کند. گـره اصلی عمل  کـت می توانـد به عنوان جایگزین  گـره ما
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که منابع محاسـباتی مجازی  زیرسـاخت به عنوان یک سـرویس یا IaaS( Infrastructure as a Service( نوعی محاسـبه ابری اسـت 
کنـار نـرم افـزار بـه عنـوان سـرویس )SaaS( و پلتفـرم بـه عنوان سـرویس )PaaS( یکی از سـه  از طریـق اینترنـت ارائـه می دهـد. IaaS در 

دسـته اصلی خدمات رایانش ابری اسـت.
در مدل IaaS، ارائه دهنده زیرسـاخت های فناوری اطاعات مانند ذخیره سـازی، سـرور و منابع شـبکه را مدیریت می کند و آن ها را 
که از طریق اینترنت قابل دسترسـی هسـتند، به سـازمان های مشـترک ارسال می کند. IaaS می تواند  به واسـطه ماشـین های مجازی 

کاهش هزینه برای سـازمان ها داشـته باشـد. کار، سـادگی، انعطاف پذیری و  مزایای بسـیاری مثل افزایش حجم 
که در زمینه مدیریت و اسـتقرار بخش های مختلف برای شـرکت ها   زیرسـاخت به عنوان سـرویس )IaaS( به دلیل سـهولت و سـرعتی 
کـه HPE Synergy  چگونـه در مرکـز داده  بـه همـراه دارد، از محبوبیـت زیـادی برخـوردار شـده اسـت. ایـن مقالـه توضیـح می دهـد 

شـرکت ها با یکپارچگی بیشـتر، مدیریت سـاده تر و مقاوم تر از  CISCO UCS  عمل می کند.

HPE Synergy
در ت�ابل با

CISCO UCSCISCO UCS
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یکپارچگی ضمن تنوع خدمات

که به عنوان بستری ایده آل برای هر اندازه از حجم  HPE Synergy یک زیرساخت مدرن، نرم افزاری و ترکیبی است 
کاری در محیـط ابـری سـاخته شـده اسـت. HPE Synergy بـه عنـوان اولیـن پلتفـرم طراحـی شـده بـه منظـور ایجـاد 
کـه فنـاوری اطالعـات را قادر می سـازد تـا ارزش جدیـدی را به صـورت فوری و  ترکیب پذیـری، تجربـه ای ارائـه می دهـد 
پیوسـته ایجاد و ارائه دهد. این فعالیت ها از طریق یک رابط واحد، محاسـبات و ذخیره سـازی را با پیکربندی مورد 
کاربردی  نیاز برای هر برنامه ترکیب می کند. به عنوان یک پلتفرم قابل توسعه، به راحتی طیف وسیعی از برنامه های 

کنند. که از مدل های عملیاتی مانند ابر ترکیبی و DevOps پشتیبانی  را قادر می سازد 
کـه محاسـبه و ذخیره سـازی را در یـک  کاربرانـش اجـازه می دهـد تـا بـر اسـاس یـک معمـاری واحـد  HPE Synergy بـه 
که به راحتی  کنند. این توانایی به شـرکت ها این امکان را می دهد  راه حل مشـترک ادغام می کند، استانداردسـازی 
زیرساخت های مناسب برای اجرای برنامه های سنتی یا ابری خود را بدون نیاز به خرید و ادغام بسترهای تخصصی 
کننـد. نتیجـه، یـک زیرسـاخت بـا زمان تحویل بسـیار سـریع بـا خدمات  گانـه، یکپارچـه پیاده سـازی  بـه صـورت جدا

متنوع و راندمان عملیاتی باال و مدیریت ساده است.
کـه در سـال ۲00۹ بـه عنـوان راه حـل مرکـز داده معرفـی شـد. سیسـکو  از سـوی دیگـر سیسـکو UCS سیسـتمی اسـت 
 UCS کار تعییـن می کند. سـرورهای دارای چندیـن پلتفـرم UCS اسـت و عوامـل مختلفـی را بسـته بـه نیازهـا و حجم 
سیسکو به Fabric Interconnect متصل می شوند و ترافیک مدیریتی در داخل باند با تمام IP های یکسان و ترافیک 
ذخیره سـازی، از طریـق FCoE اجـرا می شـود. دامنـه )Cisco UCS Manager )UCSM فقـط می توانـد از 160 سـرور 
که هریـک دارای  کنید  کنـد؛ بـرای داشـتن UCM بـا مقیـاس بزرگ تـر بایـد چندین دامنـه UCSM را نصـب  پشـتیبانی 

UCS Manager مخصوص به خود هستند.

سادگی در عین تکامل
کرده اند؛ در HPE، هدف اصلی سـادگی  HPE و Cisco رویکردهـای متفاوتـی را بـرای مدیریت زیرسـاخت ها انتخاب 
کاربـری تکامل یافتـه ای مجهـز شـده اند. ایـن رابط  اسـت و بـه همیـن دلیـل، بسـیاری از ابزارهـای مدیریـت بـه رابـط 

کار، ساده باقی می ماند. کاربری HPE OneView  نام دارد و با صرف نظر از زیرساخت یا حجم 

HPE Synergy 
یک زیرساخت با زمان 

تحویل بسیار سریع و با 
خدمات متنوع و راندمان 

عملیاتی باال و مدیریت 
ساده است
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گره های قابل مدیریت  که تعداد  سیسکو برای مدیریت UCS از ابزاری به نام UCS Manager استفاده می کرد 
که ضمن برخـورداری از  کرد  بـا ایـن ابـزار چنـدان مناسـب نبود. به همیـن دلیل ابـزار UCS Central را جایگزین 

کارایی بهتر، همچنان پیچیده و نیازمند ابزارهای مکمل دیگر است.
HPE OneView نـه تنهـا سـاده تر اسـت، بلکـه بـا اسـتفاده از یـک API اسـتاندارد و یکپارچـه، امـکان ترکیـب 
کرده و  کـد برای هر عنصر زیرسـاخت را فراهـم  زیرسـاخت ها را فراهـم می کنـد. ایـن API امـکان اسـتفاده از یـک 
که RESTful نام دارد، با JSON سـاخته شـده اسـت؛   API از قابلیـت برنامه ریـزی هـم پشـتیبانی می کنـد. ایـن

کثریت توسعه دهندگان تحت وب ترجیحش می دهند. که ا استانداردی 
کرد، JSON بسیار سبک تر  در مقایسه با XML که سیسکو برای ایجاد UCS Manager/Central از آن استفاده 
کـه  کاربرانـی  و ترجیـح تعـداد بیشـتری از توسـعه دهندگان اسـت. ایـن API مسـتند بـرای توسـعه دهندگان و 
کنند یا قابلیت های ادغام با سایر خدمات مورد استفاده خود را ارائه  می خواهند برنامه شخصی خود را ایجاد 

دهند، بسیار مفید است.
کرده است؛ بخش  نظرسنجی اخیر TechValidate در مورد مشتریان HPE Synergy نتایج بسیار مفیدی ارائه 
گرفته اند،  کـه مورد بررسـی قـرار   HPE Synergy کـه ۹4 درصـد از مشـتریان اول ایـن نظرسـنجی نشـان می  دهـد 
کنترل در مرکز داده  کارهای روزانه HPE Synergy با زیرساخت های خودکار و افزایش بهره وری و  ساده سازی 

کرده اند. را به عنوان یک قابلیت ارزشمند ارزیابی 

معماری آینده نگرانه
 CTO کرده و منسـوخ نشـود. قبل از اینکه که در آینده ارزش خود را حفظ  منظور از آینده نگرانه، چیزی اسـت 
ها متعهد به سـرمایه گذاری طوالنی مدت در معماری فناوری اطالعات شـوند، باید از فناوری های نوظهور و 
 HPE کاری مشـتریان در آینده اطالعات عمیقی داشـته باشـند. یکی از اقدامات آینده نگرانه مربوط به حجم 

کردن پهنای باند ورودی و خروجی برای برنامه های آینده است. Synergy فراهم 
Cisco UCS 5108   در سال ۲00۹ با ظرفیت Tbps 1.۲ عرضه شد و تا امروز ارتقایی در این زمینه به خود ندیده 
گیگابایتـی از طریـق اترنـت )FCoE( بـا قابلیت FEX در دسـترس  کانـال فیبـر 40  اسـت. بنابرایـن، بـا اینکـه یـک 

است اما هنوز هم ظرفیت آن به 1.۲ ترابیت بر ثانیه محدود است.
معمـاری HPE Synergy، مبتنـی بـر سیسـتم پیشـرفته HPE c-Class BladeSystem، می توانـد پهنـای بانـد  
 HPE ،اسـت. بـا وجـود طراحـی فوتونیـک UCS کـه 13.4 برابـر بیشـتر از سیسـکو Tbps 16.1۲8 را ارائـه دهـد 
 HPE ،در دهـه آینـده حتـی می توانـد پـا را از الزامـات اولیـه پهنـای بانـد هـم فراتربگـذارد. بنابرایـن Synergy
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که چندین نسـل محاسـبه ذخیره سـازی و ماژول های مدیریتی را پشتیبانی  گونه ای طراحی شـده  Synergy به 
کاربردی مبتنی  کند. عالوه بر این، برای برنامه های محاسباتی و داده های فشرده امروز و همچنین برنامه های 

بر نسل آینده هم آماده است.

پشتیبانی از پردازنده های جدید
کـه نیازهای الزم را  در ایـن دهـه شـاهد پیشـرفت های چشـم گیری در طراحـی واحـد پردازنده های قدرتمند 
کـه بیـش از ده سـال پیـش اصـاًل وجـود   ،)GPU( گرافیکـی سـرور کننـد بوده ایـم. واحدهـای پـردازش  بـرآورده 
نداشـتند، برای برنامه های زیرسـاخت رومیزی مجازی )VDI( رو به افزایش هسـتند. HPE Synergy برای 
کاسـت از پردازنده هـای بـا تـوان باالتر طراحی شـده اسـت. یکی از مزایـای اصلی در این  کـم و  پشـتیبانی بـی 
زمینـه، امـکان پشـتیبانی از هفـت GPU  در هر محاسـبه اسـت. ایـن امکان عالوه بر افزایش چشـم گیر قدرت 

پردازشـی، انعطاف سیسـتم را بسـیار باال برده است.
کـه  کـه از سـال ۲00۹ تغییـر خاصـی نداشـته، شاسـی 5108 اسـتفاده شـده   UCS از سـوی دیگـر در سیسـکو
گذاشـته  کنـد، تاثیـر منفـی  کـه می توانـد پشـتیبانی  کـه بـر تعـداد سـرورهایی  دارای ظرفیـت محـدودی اسـت 
که حتی  اسـت. با اینکه موضوع به نوع پیکربندی بسـتگی دارد، اما 5108 تنها به 6 سـرور محدود می شـود 

کاهش ۲5 درصدی ظرفیتش هم می شـود. کثر سـرورهای پشـتیبانی شـده، باعث  اسـتفاده از حدا

هزینه کل مالکیت
که در مجموع  زیرساخت و طراحی معماری ترکیبی HPE Synergy مزایای اقتصادی زیادی به همراه دارد 
کاهـش می دهـد. مـوارد   UCS را در مقایسـه بـا زیرسـاخت های قدیمـی سیسـکو )TCO( کل مالکیـت هزینـه 
کـه برخـی از  کل مالکیـت HPE Synergy  نسـبت بـه سیسـکو UCS می شـوند  کاهـش هزینـه  مختلفـی باعـث 

HPE Synergy 
برای پشتیبانی از حجم 

کافی  کاری باال به اندازه 
انعطاف پذیر است و از 

محاسبه و ذخیره سازی 
کاربردی  برنامه های 

فشرده پشتیبانی می کند
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آن هـا  عبارتند از:
کامل نیـاز دارد. این موضوع  کارایی  که فقـط به یک یا دو مورد افزونه برای  کـردن زیرسـاختی یکپارچـه  فراهـم 
گرفتن مجوزهای الزم مدیریتی می شـود. در زمینه پشـتیبانی هم با  کاهـش هزینـه، بـا در دسـترس قرار  باعـث 
کردیـم، در هر مقیاسـی پشـتیبانی سـاده تر و  کـه پیش تـر در مـوردش صحبـت   HPE Synergyتوجـه بـه سـادگی

کم هزینه تر از رقیب است.
که  که شـامل اسـتقرار، به روزرسـانی و عیب یابی می شـود، باعث شده  کاهش قابل توجه فرآیندهای مرکز داده 
زمـان انجـام فرآیندهـا از چنـد سـاعت یـا چنـد روز بـه چند دقیقه برسـد. معماری متصـل بـه ورودی و خروجی 

کاهش فشارشبکه می شود. کاهش هزینه های نهایی، ساده شدن و  ماهواره ای باعث 

HPE Synergy مزایای
از  اسـتفاده  می کنـد؛  تسـهیل  شـرکت ها  خصوصـی  داده  مرکـز  در  را  زیرسـاخت ها  مدیریـت   ،HPE Synergy
کلیـدی ارائه  کامل با سـه جنبه  کار، یـک راه حل  کـردن منابـع الزم بـرای ایـن  زیرسـاخت های ترکیبـی و فراهـم 

که عبارتند از: می دهد 
که یک معماری یکپارچه با توانایی پشتیبانی از هر حجم  گونه ای طراحی شده  یکپارچه تر: HPE Synergy به 
کاری باشد. در واقع به شما این امکان را می دهد که کارهای کوچک را شروع کرده و با سهولت بیشتری انجام 
دهید و نگران حجم زیاد کاری آینده احتمالی هم نباشید. وقتی از حجم کار صحبت می کنیم، Synergy برای 
کافی انعطاف پذیر است و از محاسبه و ذخیره سازی برنامه های  کاری حتی باال،  به اندازه  پشتیبانی از حجم 

کاربردی فشرده پشتیبانی می کند.
HPE OneView Global کل زیرسـاخت ها را در سـاده تر: بـا یـک نـگاه می توانیـد ظرفیـت و وضعیـت سـالمت 
کنیـد. جسـتجوهای دسـتگاه و روابـط )نقشـه های سیسـتم( بـدون در نظـر  Dashboard مشـاهده و مدیریـت 
گرفتن مقیاس زیرسـاخت در میلی ثانیه بازیابی می شـوند. با HPE Synergy، محاسـبات داخلی با بیشـترین 

سرعت ممکن انجام و نتایج ارائه می شوند.
آینده نگرانه تـر: HPE Synergy بـرای انجـام محاسـبات دهـه آینـده طراحـی شـده اسـت. ایـن برنامـه بـرای 
همچنیـن  و   )MS و   VMware برنامه هـای  )ماننـد  سـنتی  کاربـردی  برنامه هـای  محیـط  دو  هـر  مدیریـت 
کـه در محیـط DevOps توسـعه یافته انـد، طراحی شـده اسـت. با  کاربـردی جدیـد مبتنـی بـر ابـر  برنامه هـای 
)NVM(، HPE Syn- تکامـل معمـاری رایانـه بـه محاسـبات مبتنـی بر حافظه بـا فوتونیک و حافظـه غیرفرار

ergy برای انجام محسـابات سـنگین تر آینده آماده اسـت.
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و منبـع  گیرنـد  مـی  قـرار  هـم  کنـار  ظرفیـت در  منبع یا چنـد  چنـد 
کننـد. البتـه ایـن منبـع جدیـد  جدید یا ظرفیـت جدیدی ایجـاد مـی 

فراتـر از حاصـل جمع آن منابع یا ظرفیت هاسـت.
گرفـت تحولـی را در حـوزه  HPE هـم بـا الهـام از ایـن تعریـف تصمیـم 
کنـد. سـرورهای  HPE بـه دلیـل اسـتفاده از  سـرور در جهـان ایجـاد 
فرد شـرکت  بـه  راهکارهای منحصـر  کنـار  در  روز  بـه  تکنولوژی هـای 
در  را  بـازار  سـهم  بیشـترین  توانسـته  اطاعـات  مدیریـت  در   HPE
بیـن رقبـا بـه خـود اختصـاص دهـد. این شـرکت محصـوالت زیادی را 
کامپیوتـری  در حـوزه ذخیـره سـازی اطاعـات Storage، سـرورهای 
اسـت  کـرده  تولیـد  و  طراحـی   HPE Network شـبکه  تجهیـزات  و 
کاربـر بـرای  کـه تنـوع بـاالی آن، انتخـاب را بسـته بـه نیـاز خـاص هـر 
گفتگـوی  زمینـه  همیـن  در  اسـت.  کـرده  مدیران آی تی آسـان تر 
کانت منیجر شرکت آلیاسیس  صمیمانه ای را را مهندس صفی زاده ا

کنیم. که نظر شـما را بـه آن جلب می  ارتبـاط ترتیـب داده ایم 

 فضا و مصرف انرژی کمتر با سرورهای 

HPE  Synergy
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برای اینکه نیاز مشتریان 
به درستی احصاء شود 

باید مجموعه فنی شرکت 
آلیاسیس ارتباط با 

همکاران فنی شرکت ها 
به درستی تعامل

کند برقرار 

کانت منیجر در آلیاسیس ارتباط توضیح دهید. کمی در مورد وظیفه ا

کانـت منیجـر )account manager( کـه بهتریـن متـرادف فارسـی آن مدیـر   در بسـیاری از شـرکت ها از واژه ا
تـالش می کنـد  و  اسـت  و مشـتریان  بیـن شـرکت  رابـط  ایـن شـخص  اسـتفاده می کننـد.  اسـت،  مشـتری 

کند.  درخواسـت های مشـتریان را بـه بهتریـن نحو ممکـن پیگیری و  برآورده 
کانـت منیجـر حـوزه مشـتریان خـاص خـود را دارد و ضمـن حفـظ ارتباط  در شـرکت آلیاسـیس ارتباط، هـر ا
بـه   را  توانمندی هـای شـرکت  زیرسـاخت شـبکه و همچنیـن  راهکارهـای حـوزه  آخریـن  آنهـا،  بـا  مسـتمر 
مشـتریان ارائـه می دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه تمامـی همـکاران بنـده در واحـد فـروش آلیاسـیس ارتباط، 
دارای توانمندی های فنی باالیی هستند، در بسیاری از موارد ارائه مشاوره های فنی برای تهیه لیست 

کانت منیجر ها انجام می شـود. تجهیـزات و ارائـه طراحی اولیه توسـط ا
 CISCO, EMC, HPE در ایـن زمینـه دسترسـی واحـد فـروش بـه نـرم افزارهـای طراحـی وندورهایـی مثـل

کمـک شـایانی به ما می کند.
همچنیـن بـا توجـه بـه دوره های منظم آشـنایی بـا راهکارهای حوزه تجهیزات و نرم افزارهای زیرسـاخت 
ایـن حـوزه مطلـع  از آخریـن دسـتاوردهای  برگـزار می شـود، تمامـی همـکاران  کـه توسـط شـرکت  شـبکه 

هسـتند و در این خصوص به مشـتریان راهکار ارائه می دهند.
کمک رسان هستند. کنار واحد فروش  البته واحد فنی و واحد مهندسی فروش نیز در تمامی پروژه ها در 

دالیل الزام دپارتمان فروش آلیاسیس به آشنایی با مباحث فنی دیتاسنتر چیست؟

با توجه به اینکه تمامی مشتریان شرکت آلیاسیس ارتباط، سازمان های بزرگ و معموال سیستم بانکی، 
گفتگـو بـا ایـن مشـتریان بـدون تسـلط بـا مباحـث فنـی امکان پذیـر  کشـور هسـتند،  پرداختـی و بیمـه ای 
کاری  کـه تمامـی همـکاران واحد فـروش از آخریـن اطالعات فنـی حوزه  نیسـت، لـذا ایـن الـزام وجـود دارد 

گاه باشـند. خود آ
کـه شـرکت آلیاسـیس ارتباط صرفـًا یـک شـرکت فروشـنده تجهیـزات نیسـت و مـا بـر جنبـه  کیـد می کنـم   تاا
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HPE  بر روی تیغه 480  
خود  دو پردازنده سری 

E5-2600 قرار داده است 
که می توانند تا  1.5 ترابایت 

RAM را پشتیبانی می کند

کیـد بسـیاری داریـم. در بسـیاری از پروژه هـا طراحـی لیسـت LOM  و RFP توسـط  مهندسـی شـرکت تا
کـه انجـام ایـن موضـوع، نیازمنـد اطالعـات فنـی و  کارشناسـان فنـی و فـروش ایـن شـرکت انجـام شـده 

کافی اسـت. بازرگانی 
سینرژی چیست و هدف HPE  از تولید آن چه  بوده است؟

کننـده سـرور و نـرم افزارهـای آن در  HPE یکـی از بزرگتریـن و قدیمـی تریـن شـرکت های تولیـد  کمپانـی 
کشـورها  از جمله ایران دارای باالترین سـهم  بازار فروش سـرور اسـت. همه  که در بسـیاری از  دنیاسـت 
کـردن بـا مدل هـای مختلـف آن را تجربه  کار  کمپانـی آشـنا هسـتیم و  مـا از سـالیان دور بـا سـرورهای ایـن 

کرده ایم. 
کننده  کاهش مصرف انرژی و محدود بودن فضای دیتاسـنترها، شـرکت های تولید  با توجه به اهمیت 
کمتـر، مدیریت  سـرور بـه تولیـد سـروهای BLADE روی آورده انـد. ایـن سـرورها بـا اشـغال حجـم فضـای 
کمتـر ، در مدیریـت دیتاسـنترها بسـیار موثـر بوده انـد. در  یکپارچـه و راحت تـر و همچنیـن مصـرف انـرژی 
گانه )برای مثال سـرورهای  این مدل از سـرورها به جای ارائه سـخت افزار بر روی هر شاسـی به طور جدا
کـه ایـن موضـوع بـه  سـری DL380( امـکان ارائـه چندیـن تیغـه سـرور بـر روی یـک شاسـی وجـود دارد 

کمک زیادی می کند. کاهـش مصـرف انرژی و فضـا 
سینرژی چه زمانی متولد شد و چرا با وجود سرورهای Blade اچ پی، این شرکت تصمیم گرفت سینرژی را تولید کند؟ 

اولیـن سـفارش  و  را در سـال ۲016 در Discover London معرفـی  HPE ، سـرورهای سـینرژی  کمپانـی 
ایـن تجهیـزات را در سـال ۲017 تحویـل داد. بـا توجـه بـه تغییـرات سـریع در حـوزه فنـاوری اطالعـات و 
کمپانی با بروزرسـانی سـرورهای BLADE سـری C اقدام به ارائه  کردن نیازهای مشـتریان، این  برآورده 

کرد. سـرورهای سینرژی 
تجهیز SYNERGY از چه اجزای اصلی ای تشکیل شده است؟

ارائـه  بـه  اقـدم  را داشـته در آخریـن مـدل   BLADE تولیـد سـرورهای  رزومـه خـود  کـه در   HPE شـرکت 
کرده است. این سرورها با تغییرات عمده در سخت افزار و نرم افزار خود، تحول   SYNEGY سرورهای

عظیمی نسـبت به نسـل قبلی خود داشـته اند.
دارد.  را  تیغه هـا  انـواع  نصـب  قابلیـت  و  ارائـه   HPE Synergy 12000  عنـوان بـا  شاسـی  سـری  ایـن  در 
کانفیگ مد  کدام امکان ارائه  که هر  تیغه های سری 480,6۲0,660,680 بر روی این شاسی می نشیند 

نظر مشـتری را دارا می باشد.
HPE  بـر روی تیغـه 480  خـود  دو پردازنـده سـری E5-2600 قـرار داده اسـت. ایـن سـرور تـا  1.5 ترابایت 
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سرورهای ۶20 و ۶80
سینرژی با پشتیبانی 

از  4 پردازندهE۷   و با 
3 ترابایت حافظه از 

شاهکارهای HPE است

RAM را پشـتیبانی می کند. 
HPE امـا سـری 660 دارای ظرفیـت باالتـری در مقایسـه بـا مـدل 480 اسـت. ایـن سـری از محصـوالت
گی های دیگر  پردازنده های E5-4600 را پشـتیبانی می کند و دارای 48 اسـالت RAM   اسـت . از  ویژ

کرد.  این سـری از محصوالت HPE می توان به پشـتیبانی  3 ترابایتی  RAM اشـاره 
کاری باالتـری را احسـاس می کننـد،  کـه نیـاز  امـا شـرکت HPE  سـرورهایی بـرای اجـرای  برنامه هایـی 
کـرد. سـرورهای 6۲0 و 680 سـینرژی بـا پشـتیبانی از  4 پردازنـدهE7   و بـا 3 ترابایـت حافظـه از  تولیـد 

شـاهکارهای این شرکت است. 
الزم بـه ذکـر اسـت شاسـی 1۲000 دارای شـش Zone  بـرای نصـب تیغـه و منبـع ذخیـره سـازی اسـت. 
کنسـول  ایـن فضـا امـکان نصـب تـا 1۲ نیـم تیغـه و یـا 6تیغـه را به ما می دهد. این شاسـی به وسـیله دو 

مدیریت می شود.
SYNERGY سـرورهای  روی  بـر  را   ذخیره سـازی  فضـای  نیـز   Composable Storage  افـزار سـخت 
ارائـه می کنـد. ایـن مـاژول بـا تغییـرات  عمـده نسـبت بـه سـری C  دریچـه ای جدیـد را در صنعـت بـاز 
کثـر 40 هارد، فضای  کردن حدا کـرده اسـت. در ایـن سـرورها بـا ارائـه مـاژول D3940  می توان با اضافـه 
گـذاری با سـایر  ک  کـه ایـن فضـای ذخیره سـازی قابـل اشـترا ذخیره سـازی قابـل قبولـی بـه دسـت آورد 

فریم هاست.
امـکان موجـود دیگـر بـر روی سـرورهای سـینرژی، مـاژول  Image Streamer  اسـت. ایـن سـخت افـزار 
سـرعت  شـاهد  Image هـا  ایـن  روی  از  سـرورها  شـدن  بـوت  بـا  Image هاسـت.  ذخیـره  بـرای  محلـی 
بـاالی سـرورها خواهیـم بـود. بـه ایـن ترتیـب دیگـر نیـازی بـه طـی مراحـل قدیمی بـرای نصب سیسـتم 

Image streamer و Composer عامـل حـذف شـده نیسـت و تمـام آن مراحـل و تنظیمـات در
جای گذاری شده است.

کـه  از تفاوت هـای عمـده سـری SYNERGY  بـا مـدل قبلـی خـود 
از  عبـوری  ترافیـک  حجـم  افزایـش  بـود،   C سـری 

7ترابایـت در ثانیـه بـه 16 ترابایـت 
اسـت و ایـن یعنـی 
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که تحولی عمده  محسـوب می شـود .  افزایش حجم ترافیک به سـه برابر 
نحوه مدیریت این سخت افزار پیچیده چگونه است؟!

که بر روی سـرورهای سـینرژی وجود دارد، سـخت افزاری به نام  Composer  اسـت  از امکانات خوبی 
کاربـر  کـه به وسـیله نـرم افـزار محبـوب  Oneview  یـک رابـط متمرکـز بـرای مدیریـت دسـتگاه در اختیـار 
قـرار می دهـد. از طریـق ایـن سـخت افـزار می توان چندیـن  Template و Profile ایجاد و به وسـیله آنها 
 ،RAID ها، نصب سیسـتم عامل، تنظیم firmware مدیریـت و راه انـدازی سـرورها ماننـد بروز رسـانی

کرد.  تنظیـم شـبکه و تخصیـص IP آدرس و دیگـر تنظیم هـا را به صـورت همزمان مدیریت 
آیا redundancy  در سیستم مدیریت synergy  تعبیه شده است؟ 

در تمامـی قسـمت های ایـن سـرور موضـوع redundancy رعایـت شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
تجهیـزات در دیتاسـنترهای شـرکت های مهـم اسـتفاده می شـود و از دسـت دادن اطالعـات در ایـن 
سـازمان ها غیـر قابـل قبـول اسـت، لـذا رعایـت افزونگـی در زیرسـاخت شـبکه، از اولیـن اصـول حفـظ 

کمپانـی بزرگی آن را مد نظر دارد. که هر  اطالعـات اسـت 
آیا synergy از IPv6  پشتیبانی می کند؟

بلـه ، HPE Synergy از آدرس هـای IPv6 پشـتیبانی می کنـد. HPE Synergy Composer و iLO هـای 
ماژول محاسـباتی از طریق IPv6 قابل دسترسـی هسـتند.

نحوه همگام سازی این تجهیز با ماشین های مجازی چگونه است؟

گفـت ایـن  کـه در خصـوص سـخت افـزار سـرورهای سـینرژی ارائـه شـد، بایـد  بـا توجـه بـه توضیحاتـی 
کامـل به ما ارائـه می دهد. به  سـرورها منبـع پردازشـی، ذخیـره سـازی و شـبکه را بـه صورت یـک پکیج 
این ترتیب این سرورها تبدیل به بهترین مکان برای راه اندازی ماشین های مجازی و به تبع آن راه 

انـدازی Application هـا و لـذت بردن از محیـط مجازی و Cloud خواهد بود.
 سیستم ذخیره سازی در synergy به صورت internal   است  یا external  ؟ 

سخت افزارهای سرورهای 
سینرژی بهترین 

مکان برای راه اندازی 
ماشین های مجازی است
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سینرژی به سازمان های 
بزرگ به خصوص آنهایی 

که به بستر خدماتی 
فناوری اطاعات و 

کمک  ارتباطات وابسته اند 
شایانی می کند 

که توضیح داده شـد یکی از محاسـن سـرورهای سـینرژی اضافه شـدن ماژول D3940  است  همانطور 
کثـر 40 هـارد را دارد. ایـن مـاژول امـکان ارائـه فضـای ذخیـره سـازی قابل  کـردن حدا کـه امـکان اضافـه 
قبولـی را می دهـد. ضمـن اینکـه امـکان اتصـال سـرورها بـه شـبکه SAN ماننـد هـر سـرور دیگـری وجـود 

دارد و شـما می توانید از شـبکه ذخیره سـازی شـبکه SAN بهره مند شـوید.
 چه عواملی سبب شده است سازمان ها زیر ساخت خود را به synergy سوق دهند؟ 

فنـاوری  بـه سـرویس های  آنهـا  بسـتر خدماتـی  کـه  بـه خصـوص سـازمان هایی  و  بـزرگ  سـازمان های 
اطالعات وابسته است، نیازمند استفاده از تجهیزات روز IT  هستند. بانک ها، بیمه ها و شرکت های 
پرداختی در رقابت ارائه راهکار های نوین، نیازمندی شدیدی به استفاده از تجهیزات روز زیرساخت 
IT  دارنـد. بـا توجـه به افزایش حجم دیتا در سـازمان ها، اهمیت سـرعت در ارائـه خدمات و همچنین 

کرده اسـت.  عدم قطعی سیسـتم ها، سـازمان های بزرگ را ملزم به اسـتفاده از سیسـتم های به روز 
بـا توجـه بـه رزومـه بسـیار خوب شـرکت HPE در ارائه سـرور و اعتمـاد جامعه آی تی ایران بـه این برند، 
کمپانـی، مـورد اقبـال خوبی قرار  اسـتفاده از سـرورهای سـینرژی بـه عنـوان جدیـد تریـن محصـول ایـن 

گرفته است.
 آیا برای این تجهیز در بازار ایران شانسی قائل هستید؟

در  روز  بـه  سـاختار  ایجـاد  اهمیـت  از  سـازمان ها  از  بسـیاری  ایـران  در  حاضـر  حـال  در  حتمـا.  بلـه 
دیتاسـنترهای خود مطلع بوده و در حال تهیه سـرورهای سـینرژی به عنوان به روز ترین تجهیز ارائه 

شده توسط شـرکت HPEهستند.
 آیا سابقه تامین و راه اندازی این تجهیز در آلیاسیس ارتباط وجود داشته است؟

کشـاورزی، قرارداد تامین و  کشـور، بانک سـامان و بانک  خوشـبختانه در حال حاضر با دو بانک بزرگ 
نصب و راه اندازی تجهیزات سـرور سـینرژی را داریم.

تی هستند؟  در حال حاضر رقیب سینرژی در ایران و جهان چه محصوال

کـه از معـروف تریـن آنهـا می تـوان بـه  کمپانی هـای بزرگـی در زمینـه تولیـد سـرور فعـال هسـتند  در دنیـا 
ایـران  بـازار  توانسـته در  بیـن، شـرکت سیسـکو  ایـن  از  کـرد.  اشـاره    CISCO و   IBM ، DELL شـرکت
 BLADE جایگاه خوبی به دسـت آورد. شـرکت آلیاسـیس مفتخر بوده نسـبت به ارائه تجهیزات سـرور

کند. سیسـکو به بانک ملی ایران و شـرکت ارتباطات سـیار ایران )همراه اول( ایفای نقش 
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 حال خوب تو روزهای بد 
با اپلیکیشن ها

کثـر  کنـده می شـود. آن روزهـا ا گذشـت چنـد مـاه شـر ایـن ویـروس از سـر مـردم جهـان  کرونـا همـه تصـور می کردنـد بـا  روزهـای اول شـیوع 
کردنـد روزهـای سـخت و  کهای رایـگان تـاش  پلتفرم هـای ویدیویـی، بـازی و سـرگرمی، بـا ارائـه پیشـنهادات و تخفیف هـا و حتـی اشـترا
گذشـت ماه ها هنوز هم در بسـیاری از نقاط جهان شـیوع  کنند. اما با  ح تر  حوصله بر قرنطینه و خانه نشـینی را برای مردم آسـان تر و مفر
کمپانی هـای طراحـی و تولیـد نرم افـزار و اپلیکیشـن را بـه سـمت  کرونـا باعـث خانه نشـینی افـراد شـده اسـت و همیـن موضـوع بسـیاری از 
گـزارش چنـد اپلیکیشـن  طراحـی اپلیکیشـن های سـرگرم کننده و مناسـب بـا حـال و هـوای ایـن روزهـای مـردم سـوق داده اسـت. در ایـن 

کثر بهره وری از آن معرفی می شـود. کردن روزهـای قرنطینه و حدا کاربردی برای سـپری  کننـده و در عیـن حـال  سـرگرم 
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Mimo
دو  در  کـه   )Mimo( میمـو  اپلیکیشـن 
نسـخه اندروید و iOS در دسـترس اسـت، 
یکی از آن برنامه هایی محسـوب می شود 
کـه می توانـد روزهـای قرنطینـه را بـه یـک 
بخصـوص  ارزشـمند  آموزشـی  کالس 
کنـد. بـا اسـتفاده از  کدنویسـی تبدیـل  بـرای عاشـقان برنامه نویسـی و 
ایـن اپلیکیشـن می توانیـد روزانـه تنهـا بـا صـرف پنـج دقیقه بـه یادگیری 
سـایر  و   HTML، CSS، JavaScript، SQL، Python، Kotlin، Swift

زبان های برنامه نویسی بپردازید

Elevate
همیشـه دوران بیکاری و تعطیلی بهترین 
فرصـت بـرای یادگیـری یـا ارتقـای مهـارت 
زبـان انگلیسـی اسـت. چـه فرصتـی بهتـر از 
روزهـای قرنطینـه بـرای اینکـه باالخـره آن 
که همیشـه منتظر یادگیری زبان بودید فرا برسـد؟ با اپلیکیشـن  زمانی 
elevate می توانیـد مهارت هـای زبـان انگلیسـی خـود را ارتقـا دهیـد. بـا 
کمک این اپلیکیشن همچنین می توانید توانایی های ذهنی، حافظه 
از امکانـات  بـرای اسـتفاده  کـردن را هـم ارتقـاء دهیـد.  و سـرعت فکـر 
کوتاه و ساده  که ابتدا یک آزمون  کافیست  اعجاب انگیز این اپلیکیشن 
را پشـت سـر بگذارید و با ورود به آن، اپلیکیشـن الویت تکالیف روزانه و 
گر تصور می کنید بعد از دو سـه  منظمی را به شـما پیشـنهاد می دهد.  ا
روز این برنامه برای شما یکنواخت و خسته کننده می شود، سخت در 
اشـتباه هسـتید چون در این اپلیکیشـن هر روز یک تکلیف پیش بینی 
نشـده و جذاب در انتظار شماسـت. در این اپلیکیشـن باید هرم هایی 
کالغ ها را  کلمات جدید بسازید یا با پاسخ های درست،  را با استفاده از 

کنید! از روی سقف خانه دور 

Sing Bot
نخسـت  روزهـای  باشـد  خاطرتـان  گـر  ا
بـرای  ایتالیـا  مـردم  اروپـا،  در  قرنطینـه 
قرنطینـه،  مثبـت  جنبـه  کـردن  پر رنگ تـر 
در بالکـن خانه هـای خـود دسـته جمعـی 
از  بـا اسـتفاده  آواز خوانـی پرداختنـد.  بـه 
اپلیکیشـن »سـینگ بـات« شـما هـم می توانیـد آوازهـای دسـته  جمعی 
اپلیکیشـن  ایـن  کنیـد. در  را شـگفت زده  بخوانیـد و همسـایگان خـود 
تعداد زیادی از ترانه ها و  آوازهای مشهور به صورت کارائوکه در دسترس 

است ضمن اینکه بعد از خواندن، به شما امتیاز هم می دهد!

W1D1
کاربـران  بـرای  کـه  اپلیکیشـن  ایـن 
گوشـی های آیفون در دسترس است، هر 
روز تکالیـف جذابـی را بـرای عالقمنـدان 
تکالیـف  از  یکـی  می دهـد.  ارائـه  هنـر  بـه 
بـه شـما   W1D1 اپلیکیشـن کـه  جذابـی 
که مثاًل باید با چشمان بسته یک تصویر  می دهد به این صورت است 
کانینگهام«،  پرتره با تمرکز بر جزئیات، به سبک عکاسی های »ایموژن 
ایـن  بـا  شـما  روزانـه  تمرین هـای  بکشـید.  آمریکایـی  مشـهور  عـکاس 
کننده نیسـت بلکه منجر به افزایش مهارت  اپلیکیشـن نه تنها خسـته 
چیزهـای  یافتـن  و  دقـت  تیزبینـی،  نظیـر  گی هایـی  ویژ در  خالقیـت  و 
عجیب و غریب در زندگی می شود. همچنین می توانید اثرهای هنری 

ک بگذارید. خود را به صورت ناشناس با دیگران به اشترا

Endel
بـا  مبـارزه  بـرای  موثـر  ابزارهـای  از  یکـی 
اضطـراب و اسـترس های شـدید روزهای 
اسـت.  »انـدل«  اپلیکیشـن  کرونایـی، 
ایـن اپلیکیشـن یـک صـدای پـس زمینـه 
قابلیـت  صـدا  ایـن  کـه  می کنـد  ایجـاد 
را  می کنـد  دریافـت  شـما  از  کـه  اطالعاتـی  براسـاس  شخصی سـازی 
که به  داراسـت. ایـن اطالعـات شـامل ضربـان قلـب و تعداد قدم هایـی 
کمـک هـوش مصنوعی  صـورت روزانـه برمی داریـد می شـود و سـپس بـا 
ایـن اطالعـات تلفیـق و آهنـگ منحصـر بفـردی از فعالیت هـای بدنـی 

شما ساخته می شود.

Bunch
اپلیکیشـن بانـچ یـک نرم افـزار مخصـوص 
کـه عـالوه  گروهـی ویدیویـی اسـت  چـت 
بـر اسـتفاده از ایـن امکانـات، می توانیـد 
در  شـده  تعبیـه  گروهـی  بازی هـای  از 
ترتیـب  بدیـن  کنیـد.  اسـتفاده  نیـز  آن 
کنیـد. در جذابیت  می توانیـد یـک مهمانـی و دورهمی را شـبیه سـازی 
همـه  بـرای  بگوییـم  کـه  بـس  همیـن  کننـده  سـرگرم  اپلیکیشـن  ایـن 
گروهی در ژانرهای مسابقه ای،  گروه  های سنی، بازی های  سلیقه ها و 
ماجراجویـی و پانتومیـم دارد. ایـن اپلیکیشـن همچنیـن می تواند یک 
کـه یـک اپلیکیشـن  جایگزیـن مناسـب بـرای اپلیکیشـن Zoom باشـد 

تماس های ویدیویی مخصوصًا جلسات آنالین است.

کـه می توانـد روزهـای قرنطینـه را بـه یـک 
بخصـوص  ارزشـمند  آموزشـی  کالس 
کنـد. بـا اسـتفاده از  کدنویسـی تبدیـل  بـرای عاشـقان برنامه نویسـی و 
ایـن اپلیکیشـن می توانیـد روزانـه تنهـا بـا صـرف پنـج دقیقه بـه یادگیری 
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که همیشـه منتظر یادگیری زبان بودید فرا برسـد؟ با اپلیکیشـن  زمانی 
elevate می توانیـد مهارت هـای زبـان انگلیسـی خـود را ارتقـا دهیـد. بـا 
کمک این اپلیکیشن همچنین می توانید توانایی های ذهنی، حافظه 
از امکانـات  بـرای اسـتفاده  کـردن را هـم ارتقـاء دهیـد.  و سـرعت فکـر 
کوتاه و ساده  که ابتدا یک آزمون  کافیست  اعجاب انگیز این اپلیکیشن 
را پشـت سـر بگذارید و با ورود به آن، اپلیکیشـن الویت تکالیف روزانه و 
گر تصور می کنید بعد از دو سـه  منظمی را به شـما پیشـنهاد می دهد.  ا
روز این برنامه برای شما یکنواخت و خسته کننده می شود، سخت در 
اشـتباه هسـتید چون در این اپلیکیشـن هر روز یک تکلیف پیش بینی 
نشـده و جذاب در انتظار شماسـت. در این اپلیکیشـن باید هرم هایی 
کالغ ها را  کلمات جدید بسازید یا با پاسخ های درست،  را با استفاده از 

کنید! از روی سقف خانه دور 

Sing Bot
نخسـت  روزهـای  باشـد  خاطرتـان  گـر  ا
بـرای  ایتالیـا  مـردم  اروپـا،  در  قرنطینـه 
قرنطینـه،  مثبـت  جنبـه  کـردن  پر رنگ تـر 

روز تکالیـف جذابـی را بـرای عالقمنـدان 
تکالیـف  از  یکـی  می دهـد.  ارائـه  هنـر  بـه 
بـه شـما   W1D1 اپلیکیشـن کـه  جذابـی 
که مثاًل باید با چشمان بسته یک تصویر  می دهد به این صورت است 
کانینگهام«،  پرتره با تمرکز بر جزئیات، به سبک عکاسی های »ایموژن 
ایـن  بـا  شـما  روزانـه  تمرین هـای  بکشـید.  آمریکایـی  مشـهور  عـکاس 
کننده نیسـت بلکه منجر به افزایش مهارت  اپلیکیشـن نه تنها خسـته 
چیزهـای  یافتـن  و  دقـت  تیزبینـی،  نظیـر  گی هایـی  ویژ در  خالقیـت  و 
عجیب و غریب در زندگی می شود. همچنین می توانید اثرهای هنری 
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Endel
بـا  مبـارزه  بـرای  موثـر  ابزارهـای  از  یکـی 
اضطـراب و اسـترس های شـدید روزهای 
اسـت.  »انـدل«  اپلیکیشـن  کرونایـی، 
ایـن اپلیکیشـن یـک صـدای پـس زمینـه 
قابلیـت  صـدا  ایـن  کـه  می کنـد  ایجـاد 
را  می کنـد  دریافـت  شـما  از  کـه  اطالعاتـی  براسـاس  شخصی سـازی 
که به  داراسـت. ایـن اطالعـات شـامل ضربـان قلـب و تعداد قدم هایـی 
کمـک هـوش مصنوعی  صـورت روزانـه برمی داریـد می شـود و سـپس بـا 
ایـن اطالعـات تلفیـق و آهنـگ منحصـر بفـردی از فعالیت هـای بدنـی 

شما ساخته می شود.

Bunch
اپلیکیشـن بانـچ یـک نرم افـزار مخصـوص 
کـه عـالوه  گروهـی ویدیویـی اسـت  چـت 
بـر اسـتفاده از ایـن امکانـات، می توانیـد 
در  شـده  تعبیـه  گروهـی  بازی هـای  از 
ترتیـب  بدیـن  کنیـد.  اسـتفاده  نیـز  آن 
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 تکنولوژی هایی که
به کمک بخش سالمت آمده اند

کـه  انسـان بـه برکـت آنچـه امـروز »تکنولـوژی« نامیـده می شـود، قدرتـی خارق العـاده و حتـی فـوق تصـور بـه دسـت آورده اسـت. از زمانـی 
کرد، تأثیرات شگرف آن در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بهداشت و درمان انکارناپذیر  تکنولوژی به زندگی افراد جوامع مختلف رسوخ 
کرده اسـت، بلکه با ارتقای سـطح سـامت افـراد جامعه،  گذشـته  کـه نـه تنهـا زندگـی را برای بشـر امروز بسـیار راحت تر از  اسـت؛ تأثیراتـی 

امیـد بـه زندگی طوالنی تر را به ارمغان آورده اسـت.
کیفیـت خدمات  کـرده اسـت. ارتقای  کـه تکنولـوژی بسـیاری از وجـوه زندگـی بشـر را تحـت تأثیـر قـرار داده و حتـی دگرگـون  پرواضـح اسـت 
که بـه لطف پیشـرفت تکنولـوژی قابل لمس  کارآیـی ازجملـه تأثیراتـی اسـت  کاهـش هزینه هـای بهداشـتی و درمانـی و افزایـش  سـامت، 

شده است.
کمـک بخـش سـامت آمده انـد تـا زندگـی راحت تـر، طوالنی تـر و مفیدتر را  کـه بـه  در ایـن مقالـه بـه بررسـی تکنولوژی هایـی پرداختـه شـده 

مهیا سازند.
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پزشکی از راه دور

استفاده از IT در ارائه خدمات به بیماران در فاصله جغرافیایی بین »فراهم کننده خدمات پزشکی« و 
»دریافت کننده خدمات پزشکی«، اصطالحًا دورپزشکی یا پزشکی از راه دور )Telemedicine(  نام دارد 

که زیرمجموعه  سـالمت الکترونیکی )eHealth(1  اسـت.
بهبود مراقبت از بیمار، بهبود دسترسـی و مراقبت پزشـکی برای نواحی روسـتایی و محروم، دسترسـی 
بـه پزشـکان جهـت مشـاوره پزشـکی، در دسـترس قـرار دادن امکانـات بـرای پزشـکان جهـت هدایـت 
ایجـاد خدمـات مراقبـت پزشـکی )در سـطح  کاهـش هزینـه  مراقبت هـای پزشـکی،  معاینـات خـودکار، 
کـز درمانـی و... ازجملـه اهـداف  کاهـش نقـل و انتقـال بیمـاران بـه مرا جغرافیایـی و جمعیتـی وسـیع(، 

پزشـکی از راه دور است. 
که حتی امکان انجام جراحی از راه دور نیز فراهم شده  کرده  امروزه پزشکی از راه دور تا جایی پیشرفت 
کشوری دیگر -  با بهره گیری  که جراح به وسیله ربات ، در مکانی دور از بیمار - حتی در  است به طوری 

از ارتباطات اینترنتی بسـیار پیشـرفته و زیرسـاخت های فنی دقیق، عمل جراحی انجام می دهد.
که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: پزشـکی از راه دور شـامل موارد مختلفی اسـت 

)Tele-consultation( مشـاوره از راه دور
 )Tele-Prevention( پیشـگیری از راه دور

 )Tele-diagnosis( تشـخیص از راه دور
 )Tele-rehabilitation( توانبخشـی از راه دور

 )Tele Radiology( تصویربـرداری از راه دور
)Ultrasound( تصویربرداری فراصوت

)Tele-pathology( آسیب شناسـی از راه دور
)Tele-surgery( جراحـی از راه دور

)Tele-homecare( مراقبت هـای خانگی از راه دور

جدیدترین تکنولوژی ها در درمان بیماری های قلبی و عروقی و سرطان
مطالعـات بین المللـی نشـان می دهـد بیماری هـای قلبی و عروقی مهم ترین عامـل مرگ و میر در جهان 
که علـت یک سـوم از مرگ ومیرهای  کـه سـاالنه جـان حـدود 18 میلیـون نفـر را می گیرد، بـه طوری  اسـت 

سـال ۲01۹ میالدی، بیماری های قلبی و عروقی و سـکته قلبی بوده اسـت.
 بـه عبـارت دیگـر بیماری هـای قلبـی و عروقـی اولیـن عامـل هدایت کننـده و مهـم مـرگ و ناتوانـی بخـش 
کـه هزینه هـای درمانـی بسـیاری بـر دولت هـا تحمیـل می کنـد. از ایـن رو  بزرگـی از جمعیـت جهـان اسـت 
کارشناسـان،  کید  پیشـگیری و درمان بیماری های قلبی و همینطور پیشـگیری از سـکته قلبی، مورد تأ

متخصصان و محققان علوم پزشـکی اسـت.
بـه  امـروزه  کـه  اسـت  مهمـی  بسـیار  امـر  عروقـی  و  قلبـی  بیماری هـای  درمـان  و  پیش بینـی  تشـخیص، 

روش های متفاوت و براسـاس تکنولوژی های روز دنیا انجام می شـود.
تکنولوژی های نوظهور سـال ۲0۲0 برای تشـخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی عبارتند از:

کاربردهـای  مهم تریـن  از  یکـی  عـروق:  و  قلـب  بیماری هـای  درمـان  در  مصنوعـی  هـوش  کاربـرد 
هـوش مصنوعـی در پزشـکی، حـوزه تصویربـرداری پزشـکی از جملـه رادیوگرافـی قفسـه سـینه، سـی  تی  
کـرده و بـه  کوکاردیوگرافـی ایـن تکنولـوژی پیشـرفت های قابـل توجهـی  اسـکن و سـونوگرافی اسـت. در ا

eHealth   -1 اسـتفاده از فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات )ICT( بـرای سـامتی اسـت.

گی های مهم  یکی از ویژ
سامت الکترونیک، عدم 

حضور بیمار و پزشک 
در یک لوکیشن خاص 

گی  است. همین ویژ
باعث می شود روستائیان 
مناطق دور افتاده  فقط با 

دسترسی به اینترنت به 
پزشکان، در سراسر جهان 

دسترسی داشته باشند
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کسـر جهشـی قلـب )EF(، نمایـش آناتومـی و  پیشـرفت هایی رسـیده اسـت، ازجملـه توانایـی محاسـبه  
تشـخیص دقیق ساختار های قلب و... 

گجت هـای  در  مصنوعـی  هـوش  الگوریتم هـای  پوشـیدنی:  فناوری هـای  کمـک  بـه  بیمـار  بـر  نظـارت 
کـه بالفاصله  پوشـیدنی بیشـتر در تشـخیص ضربـان بـاالی قلـب، آریتمـی و... مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
کـه ایـن هشـدار قطعـًا در سـال های آینده، نقـش بسـزایی در تریاژ  بـه بیمـار و پزشـک وی هشـدار می دهـد 

کرد. خـودکار بیماران ایفا خواهد 
واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده: واقعیـت افـزوده )AR( و واقعیـت مجـازی )VR( بیشـتر بـرای آمـوزش 
کارآموز می تواند  که فـرد  مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. پزشـکان و متخصصـان با ویدیوهـای 360 درجه ای 

گیری آن اسـت را ببینـد، عمل آموزش را راحت تر انجام می دهند. کـه در حال فرا تمـام محیطـی 
کـز درمانـی بـا اسـتفاده از  گـزارش سـاختاری: اخیـرًا بیمارسـتان ها و مرا داده هـای بـزرگ )Big data( و 
پرونـده پزشـکی افـراد و تبدیـل آن بـه شـکل دیجیتال توانسـته اند تشـخیص، نتایـج و هزینه هـای درمانی 
کاهـش دهنـد. همچنیـن داده کاوی و تجزیـه و تحلیـل مقادیـر عظیمـی از  بیمـار را تـا حـد قابـل توجهـی 
کـه زمینه هـای ابتـال، پیشـگیری و درمـان  داده هـا، منجـر بـه شناسـایی الگوریتم هـای معنـادار می شـود 

بیماری هـای قلبـی و عروقی را فراهم می آورد.
نیـز  ایـن تکنولـوژی  بـرای بدسـت آوردن اطاعـات:  از تکنولـوژی تصویربـرداری هولوگرافـی  اسـتفاده 
ماننـد AR و VR، قابلیـت اسـتفاده در آمـوزش را داراسـت. تصویـر هولوگرافـی توسـط نمایشـگر خاصـی بـه 

کاماًل سـه ُبعدی، تصاویر دریچه های قلبی و دیگر جزئیات را نمایش می دهد. شـکل 
کامـل  اسـتفاده از ربات هـا: ارزش و اهمیـت ربات هـای جـراح در شـرایط سـخت  و پیچیـده  مثـل انسـداد 
امـکان  و  داده  افزایـش  را  کار  دقـت  ربـات،  از  اسـتفاده  کـه  چـرا  می شـود  مشـخص  بیشـتر  قلبـی،  عـروق 

جابه جایی های با دقت میلی متری را به پزشـک می دهد.

تکنولوژی  هایی که به کمک معلوالن می آید
که از اختالالت  گسـترش روزافـزون تکنولوژی و پیشـرفت های عرصه فناوری، افـرادی  امـروزه و بـه لطـف 

گفتـاری، حرکتـی و دیگـر معلولیت ها رنج می برند، قادر به انجام امور روزمره خود شـده اند.  بینایـی، 
کـه معلـوالن را در  گجت هـای هوشـمند بسـیاری طراحـی و سـاخته شـده   طـی سـال های اخیـر ابزارهـا و 

گجت های مختلفی در 
کم بینایان  کمک به  جهت 

و نابینایان در جهان 
کمپانی های  توسط 

مختلف تولید شده است
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کارهای روزانه و عادی خود یاری می کند. انجـام راحت تـر 
کمک رایانش ابـری و فناوری تبدیل  کـه بـا  یکـی از ایـن فناوری هـا، اپلیکیشـن  Live Transcribe اسـت 
کم شنوا نمایش می دهد و افراد دارای  گوشی افراد ناشنوا یا  صدا به تصویر، مکالمات را روی نمایشگر 
که بیش  کنند. ایـن نرم افـزار  کامـاًل ناشـنوا را قـادر می سـازد بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار  مشـکل شـنوایی یـا 
که به افراد  از 70 زبـان دنیـا را شناسـایی می کنـد، دارای یـک تقویت کننـده قابـل تنظیم صدا نیز هسـت 

کنند. کمک می کند از تلفن  همراه خود به عنوان سـمعک با فناوری باال اسـتفاده  کم شـنوا 
کاماًل هوشمند و خودران از شرکت پاناسونیک  یکی دیگر از تکنولوژی های در خدمت معلوالن، ویلچر 
که بدون نیاز به دخالت انسانی، افراد را بدون برخورد با موانع جابه جا می کند. این ویلچر برای  است 

شناسـایی موانع ثابت و متحرک محیطی به رادار، حسـگر و دوربین های متعدد مجهز اسـت.
کـه متـن نوشـتاری افـراد بدون قـدرت تکلم را تنها با فشـار یک دکمه، به   Ayoub  دسـتکش سـخنگوی
کـه اولیـن سـاعت هوشـمند بریل در جهان اسـت، مسـیریاب ویـژه نابینایان   Dot ،صـدا تبدیـل می کنـد
کـه بـه عصـای سـفید فـرد نابینـا متصـل شـده و بـا اسـتفاده از فنـاوری مافـوق صـوت،   Wewalk بـا نـام
کـه یـک تبدیل کننـده زبـان اشـاره   KinTrans Hands ،کاربـر نابینـا اطـالع می دهـد موانـع پیـش رو را بـه 
 Talkitt ،کند و هـم برعکس کـه هم می تواند زبان اشـاره را به صدا یـا متن تبدیل  بـه صـدا و متـن اسـت 
کلمـات قابـل درک  کالمـی و زبانـی رنـج می برنـد را بـه  کـه از اختـالالت  کـه تلفظ هـای فهم ناپذیـر افـرادی 
کـه امـروزه زندگـی را بـرای افـراد  کوچکـی از فناوری هایـی هسـتند  تبدیـل می کنـد و... تنهـا نمونه هـای 

کرده است. دارای معلولیت و مشـکالت جسـمی راحت تر 

تکنولوژی و کرونا
کرونا در سراسر جهان و به تبع آن تغییر روش زندگی انسان ها، دولت ها را بر آن داشت  شیوع ویروس 
کاهش سـرعت شـیوع بیماری، مانع توقف جریان زندگی شـوند و بر بازگشـت به  تا عالوه بر تالش برای 
کنند. با بـه وجود آمدن الزامات جدید، رفتارهـای جدیدی نیز در زندگی  حالـت عـادی تمرکـز بیشـتری 
که مردم سراسر دنیا بیش از همیشه  که نقش تکنولوژی در آن  انکارناپذیر است چرا  گرفت  بشر شکل 
گیرند. کردند تا بتوانند جریان زندگی روزمره خود را از سـر  بر فضای مجازی و اسـتفاده از فناوری تکیه 
که عملکرد آنها در پیشگیری و مقابله با بیماری،  در این میان، برخی فناوری ها نقشی حیاتی داشتند 

با رشد و پیشرفت جوامع، 
رشد تکنولوژی سرعت 

گرفته و  بیشتری به خود 
این تکنولوژی در مواجهه 

با بسیاری خطرها به 
کمک بشر آمده است
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پیشرفت تکنولوژی 
در جهان باعث شده 

سبک زندگی مردم تغییر 
کند. بسیاری از مردم 

در جهان با استفاده از 
مختلف  اپلیکیشن های 

نیازهای ثانویه خود را 
تامین می کنند

گسـترده بیمـاری، تحصیـل دانش آمـوزان و  کنتـرل شـیوع  کاری و اجتماعـی،  امـکان برقـراری ارتباطـات 
که زندگی بشـر امروز  دانشـجویان، فعالیت های شـغلی و تجاری، ایجاد فاصله اجتماعی و... نشـان داد 

بیش از تصور به تکنولوژی وابسـته شـده است.
کردند،  کرونـا، نقش آفرینی  کـه در دوران همه گیـری  کاربردهـای مهم تریـن تکنولوژی هایـی  در ادامـه بـه 

اشاره می شود.
 سـفارش و خرید آنالین

 اسـتفاده از ربات های تحویل دهنده سفارش
 پرداخـت اعتبـاری به صورت آنالین و حذف انتقال وجوه

 امکان دورکاری و حضور در جلسـات اداری 
 تحصیـل از راه دور 

 تولید انبوه با پرینترهای سـه بعدی 
کارخانه ها و دیگر مشـاغل  کز درمانی، رسـتوران ها،   فعالیت پهپادها و ربات ها در مرا

 اسـتفاده از سرگرمی های آنالین
کردند، با وجـود اینترنت  کرونا نقش مهمـی ایفا  کـه در زمـان همه گیری  تقریبـًا تمامـی فناوری هـای بـاال 
نسل پنجم امکان پذیر شد. ارسال دستورات الزم به ربات ها و پهپادها و اجرای سریع آنها قطعًا بدون 

فنـاوری 5G امکان پذیر نبود. 
کنـار مـوارد ذکـر شـده باعـث توسـعه هـوش مصنوعـی، اینترنت شـهری، اینترنت اشـیاء،  ایـن فنـاوری در 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیز شـده اسـت.

درخشش تکنولوژی های سامت در دوران همه گیری کرونا 
کـه در سراسـر جهـان بـرای مقابلـه بـا ویروس  در زیـر بـه نمونه هایـی از فناوری هـای بهداشـتی و درمانـی 

گرفته شـده اند، اشـاره می شود. کار  کرونا به 
کرونا از راه دور:   تشـخیص 

کرونـا، یک برنامه مراقبت و تشـخیص  گذشـته و پـس از آغـاز همه گیری  پژوهشـگران طـی حـدود دو سـال 
کـه امـکان معاینـه از راه دور و بکارگیـری اقدامـات مراقبتـی بـرای افـراد مبتـال به  از راه دور توسـعه داده انـد 
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 Chatbot گفت وگو ربات 
کاهش استرس در زمان  به 

کنترل و  ابتا به بیماری و 
کمک شایانی  کرونا  شیوع 

می کند

کرونـا را فراهم می آورد. 
 مراقبت از بیماران توسـط ربات ها: 

که توسـط شـرکت » SoftBank Robotics Corp« سـاخته شـده و در 5 هتل شـهر توکیو ژاپن  ربات هایی 
که در بیمارستانی  گرفته شدند. یا 6 رباتی  کار  کرونا به  برای مراقبت و مداوای بیماران با عالئم شدید 
که نشان می دهد شاید  کمک پرسـتاران و پزشـکان آمدند، نمونه هایی اسـت  در شـهر وارسـه ایتالیا به 
گذاشـت. ایـن ربات هـا  کامـل از بیمـاران را برعهـده ربات هـا  بتـوان در آینـده ای نـه چنـدان دور مراقبـت 
کسـیژن بیماران واقع در  پارامترهایـی از وضعیـت سـالمت بیمـاران ازجمله فشـار خون و میزان اشـباع ا
کـه بـه دسـتگاه تنفـس مصنوعـی )medical ventilator( متصـل  کسـانی  بخـش مراقبت هـای ویـژه و نیـز 
هسـتند را از تجهیـزات موجـود در اتـاق بیمـاران دریافـت و بـه پزشـکان مسـئوالن بیمارسـتان منتقـل 

کلی سـالمت بیماران را در اختیار پزشـکان قرار دهند.  می کنند تا تصویری از وضعیت 
کسـب اطاعات و ثبت در سـوابق پزشکی:  اسـتفاده از نرم افزار برای 

یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های ثبـت اطالعـات سـالمت بـه نـام Epic، پرسشـنامه »نظـارت بـر سـفر« را 
کنتـرل و جلوگیـری از بیماری هـا  گیـردار و براسـاس خط مشـی مرکـز  توسـط متخصصـان بیماری هـای وا
کـرد تـا اطالعـات ضـروری درخصـوص سـفرهای بین المللـی و عالئـم احتمالـی بیماری هـا،  به روزرسـانی 

برای پزشـکان و متخصصان سـالمتی جمع آوری شود. 
و  بهداشـتی  مراقبت هـای  خدمـات  ارائه دهنـده  )شـرکت   Athenahealth شـرکت های  همچنیـن 
سیسـتم های  تولیدکننـده  خدماتـی  و  نرم افـزاری  )شـرکت   Meditech و  همـراه(  تلفـن  برنامه هـای 
اطالعاتـی بـرای سـازمان های مراقبت هـای بهداشـتی( نیـز دسـتورالعمل های آزمایـش و پرسـش های 
گنجانده اند تا دریافت سـریع اطالعات موردنیاز  نظارتـی جدیـدی را در نرم افزارهـای ثبت سـوابق خـود 

از بیماران امکان پذیر باشـد.
کرونایی: کاهش اسـترس بیماران   اسـتفاده از چت بات ها در 

از هـوش  اسـتفاده  بـا  برنامه نویسـی شـده  و  فنـاوری  پیشـرفته  نـوع  یـک   )Chatbot( گفت وگوگـر  ربـات 
کاهش  کرونا، با ارائه خدمات مختلف آموزشی و پیشگیرانه در  که در دوران همه گیری  مصنوعی است 
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 شبکه های عصبی، 
پردازش زبان طبیعی، 

گفتار،  رباتیک، تشخیص 
کشاورزی، صنعت، 

لباس های هوشمند، 
سیستم حمل و نقل 

هوشمند فقط بخش 
کوچکی از تکنولوژی 

که  هوش مصنوعی است 
کنون به آنها دست  ما تا

یاقته ایم

کرده  اسـت. کمک شـایانی  کرونا  کنترل شـیوع  اسـترس ابتال به بیماری، جلوگیری و 
کمـک به پیشـگیری، پیـش تشـخیص و ارجاع،  چـت بات هـا خدماتـی ازجملـه ارائـه اطالعـات پزشـکی، 
مراقبت در بیمارسـتان و مراقبت سـرپایی، مراقبت در منزل و نظارت بر عالئم، خودمراقبتی، انطباق و 

کرده و می کنند. اطالعـات درمـان و... را ارائه 
کرونا: گجت های پوشـیدنی برای نظارت بر بیماران مبتا به   اسـتفاده از 

کـز درمانـی چیـن بـرای اندازه گیـری مسـتمر و لحظـه ای دمای بـدن بیماران و  برخـی بیمارسـتان ها و مرا
ارسال آن به متخصصان، از حسگرهای پوشیدنی استفاده می کنند و قرار است به زودی از حسگرهای 

دیگر برای اندازه گیری ضربان قلب و وضعیت تنفس بیماران اسـتفاده شـود.
 برخـی شـرکت ها  اجـرای آزمایش هـای غیرمتمرکـز یـا برنامه ریزی برای اجـرای آن و همچنین جمع آوری 

کاربران انجام می دهند. گجت های پوشـیدنی  داده از راه دور را از طریق 

تکنولوژی های بخش سامت و چشم انداز آینده
کـه بـه صـورت یکپارچـه داده هـای مربـوط به  آینـده مراقبت هـای بهداشـتی قطعـًا شـامل فنـاوری اسـت 

سـابقه پزشـکی بیمار، پوشـش بیمه ای، اطالعات مالی و... را ارائه می دهد.
حسـگرهای  از  اسـتفاده  مصنوعـی،  هـوش  مـورد  در  اساسـی  پیشـرفت های  معتقدنـد  کارشناسـان 
بهداشـتی، اینترنـت اشـیاء و دیگـر فناوری هـای مرتبـط بـا سـالمت طـی دهه آینـده، میلیون هـا زندگی را 

بهبود بخشـیده و جان میلیون ها نفر را نجات خواهد داد.
کارشناسـان ایـن حـوزه، پنـج چشـم انداز اصلـی زیـر را بـرای 10 سـال آینـده دنیـای  کثـر  گفـت ا مـی توانـد 

سـالمت همراه با تکنولوژی متصور هسـتند:
کاربرد هوش مصنوعی در پزشـکی افزایش می یابد.  

 تعداد بیشـماری از حسـگرهای سـالمتی وارد عمل خواهند شد.
کوانتومی، تصمیم گیری پزشـکی را در سـطح جدیدی قرار می دهد.  محاسـبات 

کرد.  ربات هـا بـه عنوان اولین خـط مراقبت نقش آفرینی خواهند 
کوسیسـتم سـالمت دیجیتال خواهد بود. کل ا  نسـل پنجم اینترنت )5G( در خدمت 

اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات سـالمت )HIT(۲ شـامل مدیریـت اطالعات سـالمت در تمام سیسـتم های 
کامپیوتـری و تبـادل امـن اطالعـات سـالمت بیـن مصرف کننـدگان، تأمین کننـدگان، پرداخت کننـدگان و 

کیفی است.  مانیتورهای 
گسـترده و مـداوم از فنـاوری اطالعـات سـالمت در آینـده، نتایج متعددی در بر خواهد داشـت  اسـتفاده 

کـه برخـی از مهمترین آنها عبارتند از:
کیفیت یا اثربخشـی مراقبت بهداشـتی  بهبود 

کارآمدی مراقبت بهداشـتی  افزایش بهره وری یا 
 پیشـگیری از خطاهای پزشـکی و افزایش دقت مراقبت بهداشـتی 

کاهـش هزینه های مراقبت  
 افزایش راندمان اداری و فرایندهای بهداشـت و درمان

گسـترش ارتباطات انفورماتیک سـالمت در میان متخصصان   
گسـترش دسترسـی به مراقبت های مقرون به صرفه  

و...
2-  Health Information Technology
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گذشـته درآمد اپل افزایش داشـته، اما به نظر می رسـد این شـرکت با مشـکلی جدی یعنی محدودیت  هرچند در سـال 
اپـل در سـه ماهه سـوم سـال 2021 شـاهد رشـد قابـل توجـه  کمپانـی  آیفـون مواجـه شـود.  آیپـد و  فـروش مک بـوک، 
کاهش زنجیره تامین قطعات ممکن است  محصوالت خود در دنیا بود اما مدیران ارشد این شرکت هشدار می دهند 
کند  رونـد عرضـه و فـروش آیپدهـا، مک بوک هـا و آیفون هـای جدید را در سـه ماهه پایانی سـال 2021 با مشـکل مواجه 

کـه ایـن امـر احتمـاال بر عرضه آیفون 13 نیز تاثیر جدی خواهد داشـت.

کمبود قطعه
 تهدیدی جدی برای معرفی آیفون های جدید!
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کمبـود زنجیره  گفـت: انتظار داریـم در ماه سـپتامبر، با  »لـوکا مائسـتری« مدیـر ارشـد مالـی اپـل در ایـن باره 
کمبـود قطعـات به طـور ویژه روی  کـه این  تامیـن بـه مراتـب جدی تـری نسـبت بـه مـاه ژوئـن مواجـه شـویم 

گذاشـت. تولیـد آیفـون و آیپدهای جدید تاثیر خواهد 
کنـد امـا در عیـن  کـه اپـل انتظـار دارد در سـه ماهه چهـارم رشـد مالـی خـود را دو رقمـی  ایـن درحالـی اسـت 
گزارش سـه ماهه مالی ۲0۲1 خود  که در  که این رشـد احتماال پایین تر از رقمی اسـت  حال هشـدار می دهد 
کـرده و در آن پیش بینـی شـده بـود در سـه ماهه سـوم ۲0۲1 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیـش،  منتشـر 
کمبـود چیپ هـای  ایـن رشـد 36 درصـد بیشـتر باشـد. محدودیـت زنجیـره تأمیـن قطعـات اپـل ناشـی از 
کامپیوتر را  کاهش سـایر شـرکت های تولید تلفن همـراه و صنایع خودروسـازی و  کـه ایـن  نیمه هـادی اسـت 

نیز تحت تاثیر قرار داده اسـت.
گفت: بخش اعظم این محدودیت های  کوک«، مدیرعامل اپل نیز در مصاحبه ای تلفنی در این باره  »تیم 
کـه مـن از ایـن وضعیت با عنـوان »کمبود صنعتـی« یاد می کنم. مـا در بخش هایی  مـا را سـایرین هـم دارنـد 
که در آنها تقاضای جهانی بسیار باال و حتی فراتر از انتظارات خود ماست به  کمبود قطعه هستیم  شاهد 
گذشـته در فرآینـد تولیـد دیوایس هـای جدید، تمـام قطعات مـورد نیاز  کنـون نمی توانیـم مثـل  کـه ا طـوری 

کنیم. کـه تامین می کردیم به راحتـی تامین  خـود را از جاهایـی 
کنـد هرچنـد ایـن  کسـب  اپـل در سـه ماهه سـوم سـال ۲0۲1 میـالدی توانسـت 81.4 میلیـارد دالر درآمـد 
رقـم بـرای اپـل چنـدان هـم عجیـب بـه نظـر نمی رسـد. از ایـن درآمـد، 3۹.5 میلیـارد دالر ناشـی از فـروش 
گذشـته 33 درصـد  گوشـی های آیفـون، 17.5 میلیـارد دالر مربـوط بـه بخـش خدمـات )کـه نسـبت بـه سـال 
رشـد داشـته(، 8.۲ میلیـارد دالر مربـوط بـه فـروش مـک ، 7.4 میلیـارد دالر درآمـد حاصـل از فـروش آیپـد 
کاهـش  کمپانـی بـوده اسـت. در نتیجـه،  و 8.8 میلیـارد دالر هـم مربـوط بـه فـروش سـایر محصـوالت ایـن 
گذاشـت، می تواند درآمد اپل  کـه بـه طـور خاص بر فـروش آیپد و مک تاثیـر خواهد  زنجیـره تامیـن قطعـات 

کاهش دهد. را تـا 3 میلیـارد دالر 
گفـت:  کـه بـا شـبکه تلویزیونـی CNBC داشـته ضمـن اذعـان بـه ایـن نکتـه  کـوک« در مصاحبـه ای  »تیـم 
کاهش داشته باشد اما این توانایی را داریم تا این  که درآمد ما 3 تا 4 میلیارد دالر  کرده  بودیم  پیش بینی 

کمبود تراشه  با توجه به 
ممکن است بحران آن 
تا سال 2023 نیز ادامه 

داشته باشد
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کمبود قطعات  همزمان با 
شرکت اپل، ارزش سهام 

کاهش  این شرکت 2درصد 
یافته است

کمبودها  که آیا این  کوک« به این نکته اشاره نکرد  کاهش درآمد را به حداقل برسانیم. با این حال »تیم 
کرد یا خیر؟ بـرای مک هـای جدیـد و همینطـور آیپدهـا و آیفون های مورد انتظار ادامه پیـدا خواهد 

تاثیر محدودیت زنجیره تامین بر فروش آیفون 13 
کمبود تا چه اندازه می تواند بر عرضه آیفون 13 تاثیر بگذارد  که این  هنوز به طور شفاف مشخص نیست 
کاهش بـه سـهام داران و مشـتریان خود  کـه اپـل در خصـوص تبعـات ایـن  امـا ایـن نگرانـی وجـود دارد چـرا 
هشـدار داده اسـت. ماننـد سـه ماهه سـوم سـال ۲0۲1، فـروش آیفون هـا معمـواًل نیمـی از درآمـد هـر فصـل 
که میزان این درآمد در سـه ماهه مالی منتهی بـه معرفی و عرضه  مالـی اپـل را بـه خـود تخصیـص می دهـد 

آیفون هـای جدید حتی باالتر نیز هسـت. 
۲0۲0 سـه ماهه  کتبـر  ا و  مـاه سـپتامبر  1۲ در  آیفون هـای  از عرضـه  بعـد  گرفتـن سـه ماهه مالـی  نظـر  بـا در 
کـرد فـروش آیفون هـای ایـن شـرکت بـه رکـورد خیـره  نخسـت سـال ۲0۲1 منتهـی بـه مـاه ژانویـه، اپـل اعـالم 
کمپانـی در آن  کل درآمـد ایـن  کـه سـهم ایـن رقـم در برابـر 111 میلیـارد دالر  کننـده 65 میلیـارد دالر رسـیده 
کرد:  کوک« نیز بـا زدن مهر تایید بر ایـن موضوع، اعالم  دوره زمانـی، بیـش از 50 درصـد بـوده اسـت. »تیـم 
گوشـی های  کاربـران در ایـن بـازه سـه ماهه بیـش از هـر زمـان دیگـری در ماه هـای قبـل، نسـبت بـه ارتقـای 

کرده اند. خـود به آیفون هـای جدید اقدام 
گوشـی های آیفـون در سـه ماهه دوم سـال ۲0۲1 همچنـان بـاال بـوده و سـهم 47 میلیـارد  میـزان فـروش 
کمپانـی در بـازه زمانـی فـوق را بـه خـود اختصـاص می دهد  کل درآمـد 8۹.6 میلیـارد دالری ایـن  دالری از 

که این رقم حتی 54 درصد بیشـتر از درآمد اپل در مدت مشـابه سـال ۲0۲0 بوده اسـت.
در  هـم  اپـل  باالنـس  حفـظ  روی  فاحشـی  میـزان  بـه  می توانـد  بـازار  در  آیفـون  کمبـود  هرگونـه  رو،  ایـن  از 
کـه بنابـر اعـالم CNBC بعـد از اعـالم  گـذار باشـد.این درحالیسـت  میـزان فـروش و هـم در ارزش سـهام تاثیـر 
کاهـش یافتـه اسـت. به نظـر  کمپانـی ۲ درصـد  درآمـد اپـل در سـه ماهه سـوم سـال ۲0۲1، ارزش سـهام ایـن 
گذشـته نیـز در  کـه سـال  می رسـد اپـل بـرای فـرار از ایـن بحـران یـک راه حـل دارد و آن هـم سیاسـتی اسـت 
گرفـت و آن معرفـی آیفـون 13 در دو مـوج مختلـف یعنـی معرفـی مـدل اصلـی و مدل هـای پرمیـوم  پیـش 
کتبر  آیفـون 13 در مـاه سـپتامبر و تعویـق یکماهـه در معرفـی آیفـون 13 پرومکـس و آیفـون 13 مینـی در مـاه ا
کرونـا در سراسـر جهـان، زنجیـره تأمیـن در  کمبودهـای ناشـی از همه گیـری مـوج  خواهـد بـود. پـس از آنکـه 
 برخـی از صنایـع فنـاوری را تحـت تاثیـر قـرارداد، ایـن اقـدام بـه یـک اسـتراتژی تسـکین دهنـده تبدیل شـد.
کمبـود تراشـه در بـازار متصـور نیسـت و ممکـن  کـه بـه نظـر می رسـد چشـم انداز مشـخصی بـرای  امـا از آنجـا 
گذشـته هشـدار  کمپانی Intel نیز هفته  کشـیده شـود، مدیرعامل  اسـت دامنه آن حتی به سـال ۲0۲3 نیز 
که این  کمبودها روی فروش آیفون 13 احتمااًل طوالنی تر از یک فصل مالی ادامه یابد  که تبعات این  داد 

که همچنان به دنبال خرید PS5 سـونی هسـتند، خوب درک می کنند! مسـئله را تمام افرادی 
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ک چین به  ک چین برخورد داشـته اند.وقتـی صحبت از با مـردم بسـیاری در جهـان امـروزه با اصطاحی به عنوان با
کویـن یا همان ارزهـای دیجیتال اسـت و بسـیاری تصور  کـه از ذهـن مخاطـب می گـذرد بیـت  میـان می آیـد اولیـن چیـزی 
ک چیـن یـک مـکان بـرای ثبـت  کـه ایـن تصـور اشـتباه اسـت. در واقـع با کویـن اسـت  ک چیـن همـان بیـت  می کننـد با
کـه مـردم بـه اشـتباه ایـن دو را یکی می داننـد.  در واقع  کنش هـای بیت کویـن و دیگـر ارزهـای دیجیتـال اسـت  سـابقه  ترا
کـه در آن اطاعـات مختلـف بـه صورت بلوک های هم شـکل  ک چین نـوع جدیـد و خاصـی از شـبکه اینترنتـی اسـت  با
کاماتو بنیانگذار و سازنده  که ساتوشی نا کوینی  کسی تصور می کرد ارزش بازار بیت  کمتر  طبقه بندی می شوند. شاید 

کرده اسـت،  تا سـال 2024 به 20 میلیارد دالر برسـد. آن در سـال 2008 ایجاد 
کنش های مالی ایجاد شـد امـا محققان  ک چیـن؛ در درجه اول  با هدف ترا کـه با کـرد  کتمـان  امـا نبایـد ایـن حقیقـت را 
بـا بررسـی فنـاوری زیرسـاختی آن، متوجـه ظرفیت هـای بـاالی آن بـرای اسـتفاده در صنایـع دیگـر نیـز شـدند. بسـیاری 
ک چیـن بزرگتریـن اختـراع بشـر بعـد از اینترنـت اسـت. البته این فناوری هـم مانند بسـیاری از فناوری های  معتقدنـد با
 متخصصان بیشـتر بر روی نقاط مثبت فناوری تمرکز می کنند 

ً
که معموال روز دنیا از نقاط ضعف و قوتی برخوردار اسـت 

کمتر سـخن به میان می آید.  کـه آن فنـاوری به وجود می آورد،  و از بحـران هایـی 
کـه  می توانـد  برنامه های حرفه ای  گرفـت، ظرفیتی  امـا بـا و معرفـی ایـن فنـاوری، ظرفیتـی جدیـد پیرامون جهان شـکل 

بـا رویکـرد تکنولوژی مدرن برای صنایع مختلف بسـازد. 
کاربـران و انـواع ایـن تکنولـوژی و  ک چیـن ، مکانیـزم و اجـزای آن،  در ایـن مقالـه سـعی می کنیـم بـه تعریفـی جامـع از با

کنیم.  کاربردهـای آن در صنایـع مختلف را بررسـی 

ک چین زنجیره رویایی بال
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ک چین   با

ک چیـن یـک نـوع  ک چیـن اسـت. بال گرفتـه بال  بسـیار مـورد توجـه قـرار 
ً
کـه اخیـرا یکـی از فناوری هایـی 

گذاشـته می  شـوند و  ک  که میان همه اعضای شـبکه به اشـترا گزارش اسـت  سیسـتم ثبت اطالعات و 
بـا اسـتفاده از رمزنـگاری امـکان حـذف و تغییـر اطالعات ثبت شـده تقریبـًا غیرممکن اسـت. به عبارت 
کـه هر یک حاوی اطالعات رمزگذاری شـده اسـت  ک چیـن مجموعـه ای از بلوک هـا یـی اسـت  دیگـر بال
کاربـر بـا داشـتن رمـز می توانـد از محتـوای آن باخبـر  شـود. ایـن اطالعـات بـه صـورت زنجیـر دائمـًا با  کـه 
کـه  یکدیگـر در ارتبـاط هسـتند و  بـه صـورت دائمـی در حـال  ذخیـره سـازی شـدن هسـتند بـه طـوری 
گـر بخواهیـم جامـع تـر  قابـل حـذف نبـوده و همچنیـن بـه طـور مـداوم در حـال بـه  روز شـدن اسـت. ا
کـه  ک چیـن فنـاوری جدیـدی در حـوزه ارتباطـات اسـت  کـه  بال بـه تعریفـی از آن برسـیم، بایـد بگوییـم 

کنید، را دارد. که بخواهید در آن »هـر« داده ای را منتقل  قابلیـت اجرایـی شـدن روی »هـر« بسـتری 

ک چین  مکانیسم با
کنیم ابتدا باید  گر بخواهیم آن را به صورت روان تعریف  ک چین بسـیار پیچیده اسـت و ا مکانیسـم بال
که همان عدم ذخیره سازی داده ها در یک سرور است،  ک چین  گی منحصر به فرد فناوری بال به ویژ
کنیـم. در فنـاوری نیـاز نیسـت تمـام داده هـا در یـک سـرور مرکزی ذخیره سـازی  شـده و پردازش  اشـاره 
کنـد. این  ک چیـن  گانـه وارد بال کاربـری می توانـد داده هـای خـود را در سیسـتمی  جدا شـوند بلکـه  هـر 
کـه سـاختار آنهـا بـه یک شـکل هسـتند، ذخیره شـوند. پس  اطالعـات ابتـدا می بایسـت در بلوک هایـی 
خ  گر این اتصال ر از ذخیره داده ها، هر بلوک با اسـتفاده از یک رمز به بلوک بعدی متصل می شـود . ا
کـه اطالعـات موجـود و داده ها درسـت اسـت و اصالت آنها مـورد تایید قرار  داده، معنـی آن ایـن اسـت 
که یک زنجیره متصل و معتبر از اطالعات به یکدیگر متصل شـده  گرفته اسـت. بعد از تایید می بینیم 
انـد و همیـن عملیـات در مقیاس هـای بیشـتر یـک بـه یـک هـر لحظـه در حال تکامل هسـتند. بـه بیان 
که داده ها در آن دسـته  دسـته در بلوک هایی  کل ذخیره سـازی شـده اسـت  ک چین یک دفتر  دیگر بال
کد رمز، بـه بلوک بعد از خود متصل می  شـود.  هـم  سـاختار ذخیـره شـده و هـر بلـوک با اسـتفاده از یک 
گرفتـه و یک  در صـورت اتصـال یـک بلـوک بـه زنجیـره، صحـت و اصالـت داده هـای آن مـورد تاییـد قـرار 
ک چین، یک فناوری بنیادی نیسـت  زنجیـره  متصـل و معتبـر بـه وجود می آید. در حقیقت فناوری بال
کـه باعـث ایجـاد  بلکـه مجموعـه  ای از فرایندهـای هشـگذاری و رمزنـگاری، توزیـع جمعـی و ... اسـت 

ک چینی شـده اند. ایده  بال

ک چین انواع با
گذشـته دچار تغییرات عدیده ای شـده و همین امر باعث شـده  ک چین در طول سـال های  مسـیر بال
گیـری جدیـدی را به  کـرده و جهـت  کویـن هـا مسـیر ایـن تکنولـوژی را  همـوار تـر و بهتـر  بسـیاری از آلـت 
کـه بدانیم  ک چیـن هـا  بپردازیم؛ الزم اسـت  ثبـت برسـاند. قبـل از اینکـه بخواهیـم بـه معرفـی انـواع  بال
ک چین به دنیـا معرفی  که اولین بـار بال ک چیـن هـا بایـد در انـواع مختلـف تولید شـوند؟ زمانـی  چـرا بال
که  کاربران ارتباط داشتند    و همین مسائل باعث می شد  ک چین عمومی  شد، در حقیقت با یک بال
کنش های بیشتری داشتند و نیازمند دسترسی  که نیاز به انرژی، زمان و ترا کارها  کسب و  بسیاری از 
ک چین هـای مختلف با رویکرد های متفاوت نیاز شـد.  بـه فضـای اختصاصـی خـود بودند، عمـال به بال
ک ها نیز با هم  دارند از جمله الف: به دلیل توابع رمزنگاری شده در نسخه های  ک چین ها اشترا اما بال
ک چین ها از الگوریتم  کـرد.ب: همه بال جدیـد، نمی تـوان در همـه نسـخه ها اطالعات را تغییر و حذف 

ک چین ها از  همه با
الگوریتم قوانین اجماع 

پیروی می کنند
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ک چیـن هـا نـود بایـد همـه تغییـرات و … را تاییـد و  قوانیـن اجماع هـا پیـروی می کننـد و ج: در تمـام بال
)Public( ک چیـن وجـود دارد: 1- عمومی کنـد . حـال بـا توجـه بـه نیازهای احصا شـده 4 نـوع بال  ثبـت 

)Federated(  4- مشـارکتی )Hybrid( 3- ترکیبـی ) Private( ۲- خصوصـی 
ک چین عمومی  با

بـه  اتصـال  بـا  کـه همـگان می توانسـتند  معنـا  بدیـن  اسـت،  بـوده  ک چیـن، عمومـی  ابتدایـی بال پایـه 
ک چین هـای عمومـی بنـام تریـن  زنجیـره داده هـا را بارگـذاری یـا بـه آنهـا دسترسـی داشـته باشـند. بال
کامل توازن برقرار اسـت. این  ک چین ها به طور  ک چین محسـوب می شـود. در این بال نوع فناوری بال
کل توزیـع می شـوند و تمامـی اطالعـات قابـل دیـدن و رویـت اسـت. در  ک چیـن از یـک دفتـر  نـوع بال
کنندگان فراهم  ک چین ها،  شفافیت ، اعتماد و امنیت برای شرکت  ک چین عمومی مثل همه بال بال

شده است. 

ک چین خصوصی  با
هـا  سـازمان  می نامنـد.  نیـز  دار  مجـوز  یـا  تشـکیالتی  ک چین هـای  بال را  خصوصـی  ک چین هـای  بال
کـه یـک  بـه سـطوحی از امنیـت، حریـم خصوصـی، انطبـاق، عملکـرد و بسـیاری از خصوصیـات دیگـر 

کند، نیاز دارند. ک چیـن خصوصـی می تواند فراهـم  بال
ک چین قابل رویت نیسـتند و تنها نود های  کنش ها به طور عمومی در بال ک چین خصوصی ترا در بال

کل دسترسـی داشـته باشـند.  ک چین های خصوصی می توانند به دفتر  انتخاب شـده در این بال

ترکیبی  ک چین  با
ک چیـن  ک چیـن مشـارکتی بـه نظـر بیایـد . امـا ایـن بال ک چیـن ترکیبـی شـبیه بال شـاید در نـگاه اول بال

ک چین مشـارکتی دارد ، البته شـباهت هایی  هـم بین آنها وجود دارد. تفـاوت هایـی بـا بال
ک چیـن خصوصـی و عمومـی تعریـف می شـود. ایـن مـوارد  ک چیـن ترکیبـی بـه عنـوان ترکیبـی از بال بال
ک چیـن عمومـی اسـت  و صرفـًا  نـه بال ک چیـن خصوصـی و  بـه اسـتقرار بال نـه مایـل  کـه  در سـازمانی 

شفافیت  امنیت، اعتماد، 
کلی  از مشخصات 

ک چین است با
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گیرد ، اسـتفاده می کنند. کار  می خواهـد بهترین هـای هـر دو را به 
مشارکتی  ک چین  با

کـه  ک چیـن نیمـه متمرکـز اسـت  کنسرسـیوم یـا همـان مشـارکتی ، بـه مفهـوم یـک نـوع بال ک چیـن  بال
ک چین تا حدودی  ک چین در آن توسط بیش از یک سازمان مدیریت می شود. این نوع بال شبکه بال
ک چیـن عمومـی و خصوصی  عمومـی بـوده و تـا حـدی نیـز خصوصـی اسـت و بنابرایـن ترکیـب هـر دو بال
را در بـر می گیـرد. تمایـز بیـن ماهیـت عمومـی و خصوصـی برمبنـای اجمـاع، اتفـاق می افتـد. در یـک 
که به آن هـا حق مجاز  کاربـران وجـود دارند  گره هـا یـا  کنسرسـیوم، تنهـا تعـداد محـدودی از  ک چیـن  بال
کنش هـا و نظـارت بـر فرآینـد اجمـاع داده می شـود. بخـش مربـوط بـه حقـوق و اختیـارات،  شـمردن ترا
کنسرسـیوم توسـط  ک چین های  کنسرسـیوم متفـاوت خواهد بود. بال ک چین هـای  بـرای هـر یـک از بال

گروه و نه یـک نهاد منحصربفرد حکمرانی می شـوند.  یـک 

ک چین  مزیـت تکنولوژی با
گـر  ا  . نیسـت  مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  هـم  ک چیـن  بال دارد.  را  خـود  مزایـای  و  معایـب  تکنولـوژی  هـر 

کنیم:  بخواهیـم برخـی از مزیت هـای ایـن فناوری را برشـماریم، می توانیم به موارد زیر اشـاره 
 حجم باالیی از داده می تواند به آسـانی مدیریت شـود.

کاهش می یابد. کنش هـای مالی داخلی و بین المللـی  گزارش گیـری از ترا  هزینـه مدیریـت و 

 ایجـاد اختـالل و دزدی در اطالعـات بـه وسـیله رمزنگاری و الگوریتم اجماع غیرممکن اسـت.
کاماًل جلوگیری خواهد شـد.  بـا تکنولـوژی غیرمتمرکـز از نفوذ به بخشـی از سیسـتم 

کـه از لحـاظ فنـی  کامپیوترهـا منجـر بـه سـوء اسـتفاده خواهـد شـد   تنهـا حملـه بـه بیـش از نیمـی از  

غیرممکن است.
 نیازی به نگهداری توسـط بانک نیسـت.

 هیـچ هزینه ای ندارد.

آنهـا مـوارد متعـدد  بـه  ک چیـن اسـت و می تـوان  از مزیت هـای بـی شـمار بال البتـه ایـن مـوارد بخشـی 
دیگـری را نیز افزود. 

ک چین های  در با
کنسرسیوم  مشارکتی 

گروه حکمرانی  توسط یک 
می شوند
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گیـری بی سـابقه ای هسـتیم  در چنـد دهـه اخیـر شـاهد سـرعت بیشـتر تغییـر و تحـوالت ناشـی از ظهـور مفاهیـم و فناوری هـای نویـن و فرا
کـه تأثیـرات بسـیار محسوسـی بـر شـئون مختلـف زندگـی فـردی و اجتماعی انسـان ها داشـته اند. در طول قرن بیسـتم شـاهد ظهور ده ها 
کامپیوتـر، اینترنـت و تلفـن همـراه با سـرعت بسـیار زیـاِد ضریب نفـوذ، تنها  کـه نسـل های مختلـف  دسـتاورد بـا تأثیـرات بنیادیـن بوده ایـم 
بخشـی از ایـن دستاوردهاسـت. مـوج فنـاوری بـا حجـم و سـرعت نفـوذ روزافزونـی در حـال حرکـت اسـت. هرچـه فناوری هـای جدیـد و 
دسـتاوردهای آنهـا بیشـتر در راسـتای نیازهـای ذاتـی و واقعـی انسـان ها و جوامع باشـد، تأثیر و سـرعت رشـد آنهـا نیز بیشـتر خواهد بود. 
 اجتماعـی و ارتباط گراسـت، بنابرایـن فناوری هـای حـوزه اطاعـات و ارتباطـات جذابیت و 

ً
کـه انسـان موجـودی ذاتـا شـاید بـه ایـن دلیـل 

تأثیرگـذاری بیشـتری نسـبت بـه سـایر حوزه هـا داشـته اند. بـا ایـن نگـرش بعد انقـاب اینترنت ما شـاهد انقابی بـه مراتب بزرگ تـر و تاثیر 
ک چین اسـت.  که نام آن با گذار تر از اینترنت هسـتیم 

کارهـا رو دچـار تحولـی  کسـب و  کـه دارد بـه عدالـت، سـرعت و امنیـت معنـای بهتـری بخشـیده و بیشـتر  کچیـن بـا توجـه بـه ماهیتـی  با
کنیم:  ک چین متحول شـوند را با هـم مرور می  که می توانند با با کارهایی  کسـب و  کـرد.در ذیـل برخـی از  شـگرف خواهـد 

 کسب و کارهایی با 
کنش های غیرقابل نفوذ ترا



ژه
وی

ده 
ون

پر
13 شمــاره 
1400 پاییز  

فصلنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

             

43

اینترنت هوشمند با 
استفاده از فناوری 

ک چین سطح امنیت  با
تری را برای جلوگیری  باال
از نقض داده ها به وجود 

می آورد

موسیقی 
بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی در جهان برای تولید محصوالت خود با مشکالت متعدد مالی دست به 

گریبان هستند. 
کمـک ایـن هنرمنـدان آمـده و بـا راه انـدازی مدیـا چیـن در نیویـورک،  بـرای ایـن قشـر بـه نوعـی  ک چیـن بـه  بال

اسپانسر مهیا می کند. 
در Mediachain  هنرمنـدان می تواننـد بـا امضـای یـک قـرارداد غیـر متمرکـز و شـفاف ، بـا حـق امتیازهـای باالتـر 
  Spotify کامل و به موقع حق خود را از آن اثر به دست آورند. مالک مدیا چین کنند و در واقع به طور  موافقت 

است. 

اینترنت اشیاء
ک چین داشـته باشـند.  با توسـعه بی  Iotها یا همان اینترنت اشـیا می توانند رونق بسـیاری در  برنامه های بال
کاربران  و متخصصین این حوزه تبدیل  سابقه اینترنت اشیاء، مسئله امنیت آنها به یکی از دغدغه های اصلی 
کـه تعداد اشـیاء متصـل به اینترنت در سـال ۲0۲0 میالدی بیـش از ۲0  گـزارش داده اسـت  شـده اسـت. »گارتنـر« 
میلیـارد دسـتگاه بـوده و ارزش بـازاری بالـغ بـر 3 تریلیـون دالر خواهـد داشـت.  بـا افزایش اینترنت اشـیاء  هکرها 
گرفته تا ترموسـتات هوشـمند به سـرقت ببرند. حوزه امنیت  می توانند اطالعات را از همه چیز از آمازون الکسـا 
کلی تقسیم می شود. اول دسترسی غیر مجاز به اشیاء و دوم تغییر در داده ها. موضوع بعدی  آن به دو دسته 
که برای ارائه پاسـخ مناسـب به این نیازمنـدی، همواره  کنش هاسـت  مقیـاس پذیـری ایـن حجم از شـبکه و ترا
که این موضوع باعث ایجاد نقطه شکست واحد در سیستم  اسـتفاده از سـرورهای متمرکز پیشـنهاد می شـود، 
که معماری شبکه  و همچنین ایجاد هدف مشخص برای هکرها می شود. این نقطه دقیقًا همان زمانی است 

گیری مورد انتقاد قرار می گیرد.  اینترنت اشیاء قبل از شکل 
ک چیـن سـطح باالتـری از امنیـت را بـرای جلوگیـری از نقـض داده هـا بـا اسـتفاده از  اینترنـت اشـیا بـا فنـاوری بال

شفافیت و فسادپذیری مجازی از فناوری برای »هوشمند« نگه داشتن چیزها می افزاید. 
ک چین با توجه به مزایای بخش هایی مانند دولت ، مراقبت های بهداشتی و صنعت  قراردادهای مبتنی بر بال

ک و مستغالت ، رو به افزایش است.  امال

تغییر ماهیت اینترنت
گرچه اینترنت  ک چین، به مرور موجب تغییر ماهیت اینترنت نیز خواهد شد. ا کاربردپذیری فناوری بال وسعت 
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ذخیره سازی و زمان بر 
بودن تحلیل و نتیجه  گیری 

از داده ها 2چالش مهم 
کان داده هاست

در ۲0 سـال اخیـر برنامـه هایـی از جمله پیام رسـان ها، خدمات ابری، زیسـت بوم هـای فنی- اجتماعی، فنی-
کرده است. پیش بینی جهانی در  اقتصادی، روابط شبکه ای، خدمات جهانی بانکی و اینترنت اشیاء را ارائه 
ک چین با سایر فناوری های فضای مجازی به این صورت است:  خصوص محصوالت ناشی از ترکیب فناوری بال
کمیت از کشورها به  ایجاد سازوکارهای الزم برای مدیریت غیر متمرکز زیست بوم یا سازمان ها، انتقال قدرت حا
شرکت ها و کاربران، توسعه ارزهای دیجیتالی به صورت موازی با ارزهای فیزیکی، محقق شدن وب 3 به کمک 
کرد. از سوی دیگر  که تغییرات بنیادی در اینترنت فعلی ایجاد خواهند  این فناوری، از جمله عواملی هستند 
ضرورت تداوم ارائه خدمت در صورت ایجاد هرگونه قطعی یا خرابی در سیستم های ذخیره سازی، باعث شده 
است که توسعه دهندگان، تمهیدات فراوانی برای ایجاد پشتیبان و توزیع جغرافیایی آن بیندیشند. لذا نیاز به 
امکان توزیع داده ها به نحوی که غیرقابل تغییر باشند، روز افزون شده است. به عالوه با توجه به ماهیت امن 
ک چیـن و غیرقابـل تغییـر بودن آنها، اسـتناد به داده هـای موجود در زنجیـره، برای  بـودن رکوردهـای داخـل بال
صدور احکام قضایی در حال توسعه و گسترش است. دو استارت آپ Blockstack و meta maskبه دنبال ایجاد 
کرده اند. کنون چند محصول را نیز ارائه  کاربران بوده و تا روشی برای استفاده از خدمات اینترنت با حکمرانی 

قراردادهای هوشمند
کامـال تضمینـی و بـدون نیـاز بـه اشـخاص ثالـث انجـام  قراردادهـای هوشـمند، فراینـد معامـالت را بـه صـورت 
می دهنـد. فعالیـت و ثبـت قـرارداد هوشـمند، قابـل پیگیـری و غیرقابـل برگشـت اسـت. قراردادهـای هوشـمند 
گـذاری شـده بـه طـور خـودکار  شـامل تمـام اطالعـات مربـوط بـه شـرایط قـرارداد و اجـرای تمـام اقدامـات هـدف 
می شوند و امکان ضمانت در اجرا را فراهم می کند. قبل از پیدایش زنجیره بلوکی، این نوع از قراردادها در حد 
کالن تا سـامانه  های حمل و نقـل، از نظام  کنـون می توانـد در سـاماندهی بازارهـای خـرد و  یـک طـرح بـود ولـی ا
بانکداری تا امور مالیاتی و به طور کلی هر فعالیتی که برمبنای ثبت و صدور اسناد و مدارک و اطمینان از صحت 

گرفته شود. و غیرقابل خدشه  بودن اطالعات صورت می پذیرد، به کار 

توسعه کان داده
بیـش از ۹5 درصـد از خدمـات ابـری ارائـه شـده در فضـای مجازی، تحت مدیریت آمریکاسـت. بـه عبارت دیگر، 
کشـورهای مختلف، در آمریکا ذخیره می شـود. این موضوع  کاربران  بیـش از ۹5 درصـد از داده هـای مربـوط بـه 
کـه تحلیـل آن، اطالعات  کشـورها تبدیل شـده اسـت، چرا  بـه یکـی از  مهم تریـن ابزارهـای تسـلط غـرب بـر دیگـر 
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با استفاده از فناوری 
ک چین همسایه  های  با

یک منطقه جغرافیایی 
می توانند انرژی الکتریکی 

را به صورت مستقیم خرید 
کنند و فروش 

کشـورهای مختلـف را در اختیـار نظـام سـلطه قـرار می دهـد. بـا این حـال چگونگی  دقیـق جمعیـت شـناختی از 
کالن داده هاسـت.  ذخیره سـازی و زمان بـر بـودن تحلیـل و نتیجه گیـری از داده هـا، دو چالش اصلی اسـتفاده از 
کـردن بلوک هـای مرتبـط بـه هـم( هـم  ویژگـی سـاختاری زنجیـره بلوکـی )یعنـی قالب بنـدی داده هـا و زنجیـر 
که امکان رصد و تحلیل موضوعات  ذخیره سازی داده ها را نظام مند می کند و هم  این انتظام به نحوی است 

مختلف را از بدو پیدایش )لحظه صفر( فراهم می کند.

زنجیره تامین
کنش هـا و همچنیـن ثبـت، تصدیق  ک چیـن، توانایـی زیـادی در اثبـات و تضمیـن اصالـت داده و ترا فنـاوری بال
کـم دارد. از ایـن رو، شـرکت های بزرگی همچـون سامسونگ، Walmart، Pfizer )شـرکت  کاال بـا هزینـه  و ردیابـی 
بـزرگ توزیـع دارو(، Nestle، Alibaba بـرای مدیریـت زنجیـره تامیـن و شـعب، اصالـت محصـوالت و قطعـات، 
کنتـرل موجـودی شـبکه توزیـع، تخصیـص منابـع و محصـوالت بـه بازار هدف مشـخص،  جلوگیـری از احتـکار و 

درحال بکارگیری این فناوری هستند.

حوزه سامت
کاغـذی و یـا الکترونیکی در سیسـتم های  کـه پرونده هـای سـالمت بـه صورت  کنونـی درمـان  برخـالف وضعیـت 
متعددی ایجاد و ذخیره می شوند، با توجه به حساسیت باالی اطالعات سالمت شهروندان، پرونده سالمت 
کنـد. در این  کامل بـوده و فـرد را از زمان تولـد تا فوت همراهی  ک چیـن می توانـد منحصـر بـه فـرد و  مبتنـی بـر بال
کـه چنـد بـار پزشـک یـا خدمـات بیمـه خـود را  حالـت، تاریخچـه سـالمت هـر فـرد بـدون توجـه بـه ایـن موضـوع 
تغییر داده اسـت، ثبت و نگهداری شـده و در مواقع ضروری، سـریعًا قابل دسترسـی اسـت. شـرکت MedRec با 
ک چیـن در حـوزه سـالمت اسـت. لـذا هـدف ایـن رویکـرد، ارائـه  کمـک MIT Media Lab نمونـه ای از بسـتر بال
بـه  ک چیـن،  فنـاوری بال اسـاس  بـر  بهداشـت(  )وزارت  بسـتر سـکوی دولـت  بـر  پایـه حـوزه سـالمت  خدمـات 

شرکت های خصوصی تخصصی برای ایجاد خدمات ارزش افزوده همه جامعه است.

 حوزه سیاسی
گذشـته تـا بـه حـال بـا آنهـا مواجهنـد. امـا  کـه دولت هـا از  رأی گیـری و بـی نظمـی انتخاباتـی موضوعاتـی هسـتند 
کـه دارنـد، غیرقابـل هـک و  ک چیـن به واسـطه سـاختار امنـی  سیسـتم های رأی گیـری مبتنـی بـر فنـاوری بال
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شرکتAllianz به دنبال 
زیرساختی برای ایجاد 

خدمات »خود بیمه ای« و 
ایجاد یک دارایی/ ارزش 

دیجیتال قابل نقل و انتقال 
کاربران خود در  برای 

ک چین است با

گیـری را از ثبـت نام تـا تایید  دسـتکاری هسـتند. ایـن سیسـتم ها امـکان مدیریـت غیرقابـل خدشـه  فرآینـد رأی  
کـرد. رأی گیـری بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی، موجـب افزایـش تعامـل و  هویـت و شـمارش آراء فراهـم خواهنـد 
مشارکت شهروندان، بهبود ارتباطات نهادهای سیاسی با مردم و شفافیت در فرآیند رأی گیری )تایید هویت، 
رای، شـمارش و ...( می شـود. از طرفـی وجـود بعضـی از ریسـک های مشـابه در سـایر سیسـتم های رأی گیـری 
گمنامی و ... چالش محسوب می شود. شرکت Flux در استرالیا، راهکاری برای جمع  نظیر: اجبار، دسترسی، 
آوری آراء مردم به نمایندگان، پیگیری خواسته های آنها از نمایندگان و مقایسه تعهدات انتخاباتی و عملکرد 

کرده است. ک چین ایجاد  نماینده ها جهت استفاده در مجلس را بر پایه فناوری بال

نفت و انرژی
در این حوزه شرکت های بزرگی به دنبال مهیاسازی امکان مدیریت، توزیع و تبادل منابع تولید انرژی و یا انرژی 
گون جهان هستند. شرک هلندی Royal Dutch Shell Plc با ارزش سهام 306 میلیارد  تولید شده در نقاط گونا
کمک  ک چیـن، بـا  گـذاری مسـتقیم در فنـاوری بال دالری و درآمـد سـالیانه 3۲۲ میلیـارد دالر، عـالوه بـر سـرمایه 
کاالهای انرژی اسـت. همچنین شـرکت زیمنس با  شـرکت British Petroleum بـه دنبـال ایجـاد سـکوی مبادله 
سرمایه گذاری مستقیم در استارت آپ LO3energy به دنبال ایجاد بستری است که همسایه های یک منطقه 
 بتواننـد بـه طـور مسـتقیم، بـه خریـد و فـروش انـژری الکتریکـی ایجـاد شـده از منبـع خورشـیدی خـود بپردازنـد.

خدمات بیمه
ک چین روش جدیدی را در جهت مدیریت این اعتماد  بازار جهانی بیمه بر اساس مدیریت اعتماد بوده و بال
کـه در قراردادهای بیمـه وجود دارنـد، مورد  کـرده اسـت. ایـن فنـاوری می توانـد در تاییـد اطالعات زیـادی  ارائـه 
کند. شـرکت گیـرد و سـاختاری هوشـمند، دقیـق، قابل پیگرد و سـریع را بـرای این صنعت فراهم  اسـتفاده قـرار 
Allianz به دنبال زیرسـاختی برای ایجاد خدمات »خود بیمه ای« و ایجاد یک دارایی/ ارزش دیجیتال قابل 

کاربران خود است. نقل و انتقال برای 

 مجوزها و پروانه ها
کلیدی مدیریت مجوزها  کارهای  صدور، ذخیره و بازیابی اسناد مجوزی و همچنین تأیید پروانه آنها، جزو 
و پروانه ها اسـت. اعتبارسـنجی مجوزها و پروانه ها را می توان از اساسـی ترین مشـکالت این حوزه برشـمرد. 
گروهی از بازیگران مورد تایید قـرار می گیرد، پس عدم وجود بلوک  کـه بلوک هـای یـک زنجیره توسـط  از آنجـا 
گی در  مربـوط بـه یـک مجـوز یـا پروانه خاص، به منزله بی اعتباری آن اسـت. به طور مثـال بکارگیری این ویژ
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  Backfeedو  Aragon one
دو استارتاپ بزرگ جهت 

مهیا سازی زیرساختی 
گیری این  برای شکل 

سازمان های خودگران 
هستند

بازار مسکن، تخلفات این حوزه را به صفر خواهد رساند.

توزیع هدفمند وام/ یارانه / دالر
کشـور، ایجـاد سیسـتمی  کنونـی  ک چیـن در شـرایط  کاربردهـای بسـیار مفیـد و مـورد نیـاز فنـاوری بال یکـی از 
غیرمتمرکز، غیرقابل تغییر و شفاف برای توزیع هدفمند وام، یارانه و دالر است. با این روش می توان به آسانی 
گـردش منابع صرفـًا درون  تخصیـص تسـهیالت بـه بازار هـای هـدف و جلوگیـری از انحـراف در تخصیـص منابع، 
کـردن سـود دریافتـی تامیـن  گـری و منطقـی  چرخه هـای موردنظـر هماننـد چرخه هـای تولیـد، حـذف واسـطه 
کاال و خدمـات و شـفافیت در تامیـن، ذخیره سـازی و توزیـع مایحتاج عمومی و جلوگیـری از احتکار را  کننـدگان 
کاالهای اساسی با  کاربرد عملی از بکارگیری این سامانه می توان به زنجیره تامین  کرد. به عنوان یک  تضمین 
کاالهای  کنندگان ارز،  کلیه ذینفعان شامل دریافت  کرد. در زنجیره بلوکی، زنجیره  استفاده از ارز دولتی اشاره 
کاال و  کنندگان عمده و خـرد  کاال، توزیـع  کاال، انبارهـای ذخیره کننـده  کننـده  ارز دولتـی، واردکننـدگان  دریافـت 

کاال، ثبت و قابل رهگیری خواهند بود. خریداران 

سازمان های خودگردان
ک چین می تواند در توسعه سازمان های غیرمتمرکز و خودگردان بسیار موثر باشد. داشتن قوانین و  فناوری بال
کم در کشورها یا ارگان های تنظیمی و نظارتی، از ویژگی های آنها  قواعد مختص خود و عدم التزام به قوانین حا
است. یک نمونه بارز این حوزه، اپلیکیشن های حمل و نقل مستقل در شبکه فنی- اجتماعی است، به نحوی 
ج از  که هر فرد می تواند در نقش راننده مسافری را جابه جا کرده و از اعتباری که به دست می آورد )این اعتبار خار
این سیستم هیچ ارزشی ندارد( از خدمات سایر افراد این شبکه برای مسافرت خود استفاده کند. Aragon one و
گیری این نوع سـازمان ها هستند.  Backfeed دو اسـتارت آپ بزرگ جهت مهیا سـازی زیرسـاختی برای شـکل 

 عرضه اولیه رمز ارز
مقـدار  اولیـه،  عرضـه  از  اسـتفاده  بـا  آن  در  کـه  می شـود  اطـالق  فرآینـدی  بـه  دیجیتـال،  ارز  اولیـه  عرضـه 
می شـود.  پرداختـه  واقعـی  ارز  بـا  سـرمایه  آوری  جمـع  بـه  عمومـی،  صـورت  بـه  مجـازی  ارز  مشـخصی 
و  گرفتـه  صـورت  آن  کننـده  برگـزار  اعتبـار  اسـاس  بـر  عرضـه  آن  در  کـه  اوراق  و  سـهام  فـروش  ماننـد  روشـی 
سـال   3 در  روش  ایـن  می شـوند.  شـریک  اسـت،  توسـعه  حـال  در  کـه  بومـی  زیسـت  یـا  پـروژه  در  خریـداران 
سـرمایه  و  ICO 1100 برگزارشـده  از   بیـش  میـالدی  جـاری  سـال  در  کـه  نحـوی  بـه  شـده،  گیـر  فرا بسـیار  اخیـر 
اسـت. داشـته  افزایـش  درصـد  پیـش ۲0  سـال  بـه  نسـبت  و  شـده  آوری  جمـع  دالر  میلیـارد  حـدود 7.5   ای 

خدمات بانکی
که این فناوری  کاربرد زنجیره بلوکی را به رمز ارزها محدود می داند و تبلیغات به گونه ای است  اذهان عمومی 
غ از موضوع رمز ارزها و اسـتفاده از  که فـار بـرای بهـره بـرداران از آن، بسـیار درآمـدزا سـت، ولـی حقیقت آن اسـت 
کاال، موضوعـات مرتبـط دیگـری در حـوزه مالی و بانکـداری همچـون جمع آوری  آنهـا بـه عنـوان پـول، دارایـی یـا 
سـرمایه بـه صـورت عمومـی، اجـاره دادن اقـالم غیرقابـل اجـاره، هماننـد اطالعـات یـا سـهم بـازار یـک شـرکت، 
گذاری مطرح اسـت. به عنوان نمونه شـرکت ICBC ثبت اختراعی انجام داده است  ردیابی سـبدهای سـرمایه 
گواهینامه هـای دیجیتالی به جای یک مقام مرکزی اسـتفاده می کند و یا  ک چیـن بـرای تایید  کـه از فنـاوری بال
کمک سـکوی Quorum )که نسـخه شـخصی سـازی شـده سـکوی  بانک آمریکایی JPMorgan Chase & Co به 
ک چیـن اتریـوم بـرای سازمان هاسـت( در حـال بکارگیـری ایـن فنـاوری در خدمـات خـود اسـت.  زیرسـاختی بال

ک چینی برای اتومبیل های خودران است. همچنین شرکت تویوتا در حال تحقیق در مورد پرداخت های بال
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گسـترده  کـرد. ایـن واحد وارد فاز توسـعه  کار خـودروی برقـی را رسـما ثبـت  کسـب و  �ـول تلفـن هوشـمند چینـی شـیائومی 
شـده اسـت. نـام ایـن شـرکت Xiaomi EV, Inc اسـت و بـا سـرمایه 10 میلیـارد یـوان )1.55 میلیـارد دالر( تشـکیل شـده 

است.
کار خودروی  کسـب و  که در پکن مسـتقر اسـت، در  ماه مارس برنامه هایش برای راه اندازی  این سـازنده تلفن هوشـمند 

گذاری 10 میلیارد دالری در یـک دهه آینده خبر داد. کـرد و از سـرمایه  برقـی را اعـام 
گذشـته انجـام داده و از شـرکای  گسـترده ای در پنـ� مـاه  کـرد تیـم خـودروی برقـی ایـن شـرکت تحقیقـات  شـیائومی اعـام 

کـرده و با تعریـف محصول خودروی برقی و تشـکیل تیم پیش می رود. صنعـت بازدیـد 
شـرکت خودروی برقی شـیائومی هنوز خودرویی رونمایی نکرده اسـت.

کـرد شـرکت رانندگـی اتوماتیـک »دیـ� موشـن« را بـه ارزش حـدود ۷۷.3۷ میلیون دالر  شـیائومی اوایـل مـاه جـاری اعـام 
کند. کار خودروی برقی خـود را تقویت  کسـب و  کـرده تـا توان رقابت فناوری  خریـداری 

کـه بـرای تلفنهـای هوشـمند و محصـوالت سـخت افـزاری متصل به  گـزارش شـبکه سـی ان بـی سـی، شـیائومی  بـا توجـه بـه 
که استارت آپ هایی  اینترنت دیگر شناخته شده است، با تاسیس رسمی شرکت خودروسازی برقی وارد فضایی می شود 

ماننـد نیـو، Xpeng، تسـا و  BYD در آن حضور دارند.
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کـه اجـازه  کـرده اسـت  یـک هکـر شـروع بـه فـروش ابـزاری 
می دهـد بدافزارهـا بـا دور زدن آنتی ویـروس ، در حافظـه  
گرفتـه و موجـب آسـیب بـه  گرافیـک قـرار  کارت    VRAM

دستگاه شود.
خریـد  صـرف  دنیـا   سراسـر  در  دالر  میلیون هـا  سـاالنه 
آنتی ویـروس  می شـود. آنتـی ویـروس هـا نرم افـزار امنیتـی 
که وظیفه شناسـایی انواع ویروس ها و بدافزارها را  اسـت 
دارند تا آسـیبی به سـخت افزار، سیسـتم عامل دسـتگاه یا 
کاربر وارد نشود، اما در مقابل هکرها ابزارهایی  اطالعات 

را تولیـد می کننـد تا بتواننـد ویروس ها را دور بزنند.
که قابلیت  کرده اسـت   اخیرا TechSpot به ابزاری اشـاره 
حافظـه  در  بدافـزار  دادن  قـرار  و  آنتی ویـروس   زدن  دور 

گرافیـک دارد. کارت    VRAM
یـک  فـروش  بـه  شـخصی  اخیـرًا  گزارش هـا،  بـه  توجـه  بـا 

انجمـن  یـک  در   )proof-of-concept یـا( PoC ابزار
که به نظر می رسـد  کرده اسـت  مختـص بـه هکرهـا  اقـدام 
کـد  بـه  را   GPU بافـر از فضـای حافظـه  این PoC بخشـی 
کـد مخـرب  بدافـزار مـورد نظـر اختصـاص می دهـد و ایـن 
کـه بـا توجـه بـه  را از همـان محـل اجـرا می کنـد. مـوردی 
کاربـران  بـرای  می توانـد  آنتی ویروس هـا  عملکـرد  نحـوه  
کامپیوترهـای مبتنـی بر ویندوز دردسـرهای زیادی ایجاد 
ایـن  کـه  اسـت  داده  توضیـح  ابـزار  ایـن  فروشـنده   کنـد. 
باالتـر  از OpenCL 2.0 یـا  کـه  سیسـتم هایی  در  تنهـا  کـد 
کـرده  تأییـد  ضمنـًا  و  دارد  کارایـی  می کننـد،  پشـتیبانی 
 AMD گرافیک هـای کارت  کـه می تـوان از آن بـرای  اسـت 
 GTX و GeForce GTX 740M و Radeon RX 5700
گرافیـک یکپارچـه  کـد روی  کـرد. ایـن  1650 نیـز اسـتفاده 

کار می کند. اینتـل UHD 620/630  نیز 

که آنتی ویروس را هم   بد افزاری 
دور می زند
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بـه   11 کـه پیرامـون وینـدوز  بـا سوءاسـتفاده از هیجانـی  کالهبـرداران 
کمپین های فیشینگ با استفاده از نام  وجود آمده، به سراغ برپایی 
کاربران اطالعات  وینـدوز 11 آلفـا رفته انـد و قصـد دارند بـا بی توجهـی، 

کنند. ج  آن ها را از دستشـان خار
اخیـرًا  شـرکت ها   ،Bleeping Computer وب سـایت گـزارش  بـه 
که حاوی فایل هایی با ادعای ساخته  کرده اند  ایمیل هایی دریافت 
کاربـران  بـه  ایمیل هـا  ایـن  در  هسـتند.  آلفـا   11 وینـدوز  روی  شـدن 
کـردن ایـن فایل هـا بایـد  کـه بـرای رعایـت سـازگاری و بـاز  گفتـه شـده 
کردن ایـن مراحل باعث از  کننـد، امـا دنبال  مراحـل خاصـی را دنبـال 
کـروی VBA خـاص  گی هـای امنیتـی و اجـرای یـک ما کار افتـادن ویژ

کد مخرب هکرهاسـت. که دربرگیرنده  می شـود 
کـد مربوطـه توسـط مهاجمـان بـه هـم ریختـه شـده تـا قابـل تحلیـل 
کـرد  کسـازی  پا را  آن  بـه روش هایـی می تـوان  امـا همچنـان  نباشـد، 
کـد یـک درب پشـتی قـرار داده  و دسـتورات اصلـی را خوانـد. در ایـن 
 FIN7 گـروه هکـری کـه بـا توجـه بـه شـواهد احتمـااًل متعلـق بـه  شـده 

است.
کدهایی   VB می گویند در این اسـکریپت Anomali محققان شـرکت

کامپیوتـر زبان هـای مـورد  کـردن  آلـوده  از  کـه پیـش  قـرار داده شـده 
میـان  از  زبانـی  چنان چـه  می کنـد.  بررسـی  را  دسـتگاه  در  اسـتفاده 
اسـلوونیایی،  ک،  اسـلووا سـوربی،  مولداویایـی،  اوکراینـی،  روسـی، 
مخـرب  فعالیت هـای  شـود،  شناسـایی  صربسـتانی  و  اسـتونیایی 

متوقف می شود.
کمپیـن اسـتفاده شـده، بـه نظـر  کـه در ایـن  بـا توجـه بـه اسـم هایی 
کـه فعالیـت هکرهـا در بـازه زمانـی بیـن اواخـر ژوئـن تـا اواخـر  می رسـد 
که اخبار مربوط به ویندوز 11 شدت  گرفته است، زمانی  ژوئیه شکل 
کثـر محافـل  کـرده بـود و نـام ایـن سیسـتم عامـل در ا بیشـتری پیـدا 
از  فایـل  ایـن  سـاخت  ادعـای  بـا  هکرهـا  می شـد.  شـنیده  اجتماعـی 
که مشـکل  کنند  کاربران را متقاعد  طریـق وینـدوز 11 آلفـا می خواهنـد 
از  می تواننـد  و  شـده  اطالعـات  بـه  دسترسـی  مانـع  سـازگاری،  عـدم 
کننـد. ولـی  را برطـرف  کـردن دسـتورالعمل ها مشـکل  طریـق دنبـال 
کـد خـود را روی  کارهـا بـه مهاجمـان اجـازه می دهنـد  بـا انجـام ایـن 
مشـغول   ۲013 سـال  از  حداقـل   FIN7 گـروه  کننـد.  اجـرا  کامپیوتـر 
»آربیـز«،  رابیـن«،  »رد  مثـل  شـرکت هایی  کنـون  تا و  اسـت  فعالیـت 
»چیلیز« و Chipotle Mexican Grill را هدف حمله قرار داده است.

 سوءاستفاده هکرها از نام ویندوز ۱۱ آلفا
برای نفوذ به کامپیوترها 
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هوش مصنوعی در سـال های اخیر به بهبود الگوهای جسـتجو به ویژه 
کرده و مرتبط ترین نتایج  کمک  گوگول  در موتورهای جستجویی مثل 

کاربران برگردانده است. را برای 
اخیـر  سـال های  در  مصنوعـی  هـوش  کاربردهـای  مهم تریـن  از  یکـی 
پیاده سازی آن در موتورهای جستجوی اینترنتی بود. هوش مصنوعی 
پیش بینـی  تـا  ای  دیکتـه  اشـتباهات  تصحیـح  مثـل  قابلیت هایـی  بـا 
گذشته ساخته  کاربر، جسـتجوی وب را بسـیار آسان تر از  جسـتجوهای 
گوگل در زمینه پرس وجوهای اینترنتی پیشتاز است. این موتور  است. 
که به بهبود  جستجو مجهز به الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی است 
کمـک می کنـد؛ امـا دقیقـًا این هـوش مصنوعی  کاربـر  تجربـه  جسـتجوی 

چه می کند؟
کمک می کند؟ گوگل  BERT چیست و چگونه به جستجوی 

انسـان در محـاوره و زبـان و درک مطلـب عملکـرد بسـیار بهتـری نسـبت 
کردن این شکاف  گوگل برای پر  به هوش مصنوعی دارد. BERT تالش 
اسـت. مـدل BERT از شـبکه ای عصبـی بـرای درک بهتـر پرس وجوهـا و 
گـوگل برت را بـه صورت یک فنـاوری متن  کاربـر اسـتفاده می کنـد.  متـن 
بـاز سـاخته اسـت و هـر شـخصی می توانـد از ایـن فنـاوری بـرای سـاخت 

کار ببرد. سیستم پاسخگویی پرسش خود به 
کلمـات موجود  کلمـات، تمام  مـدل BERT بـه جـای پـردازش تک تک 

 »for« و   »to« مثـل  کلماتـی  درک  می کنـد.  پـردازش  را  جملـه  یـک  در 
بـرای ایـن سیسـتم آسـان تر اسـت. ایـن سیسـتم بـه شـکل چشـمگیری 
کاربرهـا را بهبـود می دهـد زیرا پرس و جوی جسـتجو  تجربـه  جسـتجوی 
را بـه شـیوه ای انسـانی درک می کنـد. در واقـع شـما می توانید به شـکلی 
محاوره ای تـر و طبیعی تـر جسـتجوهای خـود را انجـام دهیـد و بـه نتایج 

مرتبط تری برسید.
گـوگل، Spell Check یـا تصحیـح امالیـی  یکـی از امکانـات قابـل توجـه 
کلمـات اسـتفاده  کـه از هـوش مصنوعـی بـرای تصحیـح خـودکار  اسـت 
گوگل برای  کمک می کنـد.  می کنـد. ایـن قابلیـت به نمایـش نتایج بهتر 
کرده  پیاده سـازی این قابلیت، از یک شـبکه عصبی مصنوعی استفاده 
کـه  گره هـای متصـل اسـت  از  ایـن شـبکه عصبـی مجموعـه ای  اسـت. 

عملکردی مشابهی نورون های مغزی دارد.
از هـوش مصنوعـی و مجموعـه ای عصبـی می توانـد  بـا اسـتفاده  گـوگل 
که این قابلیت  کند. با این  کشف و تصحیح  غلط های امالیی تایپی را 
کار به شـدت بهبـود یافته  صددرصـد دقیـق نیسـت، نسـبت بـه ابتـدای 
است. در واقع این قابلیت می تواند زمینه پرس وجوهای اشتباه را هم 

حدس بزند.
گل هـای  )به ویـژه   specially odored flowers کلمـه  گـر  ا مثـال  بـرای 
گـوگل هیـچ چیـز را در پـرس و جـوی  کـرده باشـید،  معطـر( را جسـتجو 

 نقش تأثیرگذار هوش مصنوعی
در بهبود عملکرد موتور جستجو 
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کـرده بود،  کـه قبـاًل بـه وینـدوز 10 اضافـه  مایکروسـافت ویژگـی PUA را 
کاربـران از نصـب نرم افـزار  کـرده اسـت تـا  به صـورت پیش فـرض فعـال 

ناخواسته در امان باشند.
گذشـته با به روزرسـانی ماه می ویندوز 10، مایکروسـافت ویژگی  سـال 
که از  »Potentially Unwanted App blocking« را بـرای همـه افـرادی 

کرد. ویندوز 10 استفاده می کردند، اضافه 
کندی عملکرد  که موجب  برنامه  ناخواسـته )PUA( نرم افزاری اسـت 
 Windows Defender کـه بخشـی از کامپیوتـر می شـود. ایـن ویژگـی 
است، هر چند به صورت پیش فرض فعال نیست؛ اما از اوایل مرداد 
امسال مایکروسافت این ویژگی را به صورت پیش فرض برای تمامی 
کرد. وقتی Windows Security یک برنامه ناخواسته را  کاربران فعال 
که شـما را تشـویق  کرد  تشـخیص بدهد، یک اعالن دریافت خواهید 
 ،MSPoweruser گزارش می کند در مورد آن اقدامی انجام بدهید. به 
کلیک  کامپیوتر شما در این زمینه اخطاری دریافت می کند، با  وقتی 

روی آن اخطـار بـه Windows Security هدایـت می شـوید. در ادامـه 
کنید و اقدام الزم را انجام بدهید. کلیک   PUA باید روی بخش

انجـام  اقدامـی  داده شـده  نمایـش  اخطـار  بـرای  کـه  زمانـی  تـا 
تهدیـد  پیش فـرض،  به صـورت   Windows Security ،ندهیـد

اعالم شده را مسدود می کند.

راهکار جدید ویندوز ۱0 برای جلوگیری از 
نصب برنامه های ناخواسته 

گی های جدانشـدنی  جسـتجو تغییـر نمی دهـد زیـرا عطر و بـو یکی از ویژ
گر عبارت »specially odored doors« )به ویژه  گل ها است. بااین حال ا
که بو ربطی به  گوگل متوجه می شـود  کنید،  در های معطر( را جسـتجو 

در ندارد و آن را به ordered )مرتب( تصحیح می کند.
گـوگل مپـز )Google Maps( یکـی از پرکاربرد تریـن سیسـتم های هدایت 
کنونـی اسـت و بسـیاری از قابلیت هـای آن بـه هـوش مصنوعی وابسـته 
 Live تـا امکاناتـی مثـل آنـی ترافیـک  ارائـه به روزرسـانی های  از  اسـت. 
View تمـام ایـن قابلیت هـا بـه الگوریتم هـای هـوش مصنوعـی مجهـز 
گـوگل مپـز همچنین امکان ردیابی دوسـتانتان با اسـتفاده از  هسـتند. 

داده های آنی موقعیت مکانی را می دهد.
عـالوه بـر ایـن یکـی از سـودمندترین امکانـات قابلیت bysyness اسـت. 
کنیـد،  جسـتجو  مپـز  گـوگل  روی  را  کافـه  یـک  مثـل  جایـی  وقـت  هـر 
اطالعاتی درباره میزان شلوغی آن ارائه می شود. این آمار اغلب اوقات 
گـوگل از الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی و  دقـت باالیـی دارنـد زیرا 
داده هـای Location History )تاریخچـه مکانـی( بـرای رسـیدن به این 

توصیه ها استفاده می کند.
گـوگل مپـز به ویژه در طـول همه گیری  یکپارچه سـازی هـوش مصنوعـی 

کوویـد 1۹ مفیـد بـود زیـرا اغلـب افـراد بـه دنبـال  اجتنـاب از شـلوغی ها 
 Live View گـوگل مپـز مثـل ایـن امکانـات جدیدتـر  بـر  بودنـد. عـالوه 
بازارهـا،  مثـل  سربسـته  نواحـی  در  هدایـت  بـرای  مصنوعـی  هـوش  از 
هـوش  بـدون  می کننـد.  اسـتفاده  راه آهـن  ایسـتگاه های  و  فرودگاه هـا 
مصنوعی، امکان اسکن میلیاردها تصویر Street View مورد نیاز برای 

پیاده سازی این قابلیت وجود ندارد.
گوگل، بخش تصاویر اسـت.  یکـی از پرکاربردتریـن امکانات جسـتجوی 
تصاویـر  می توانیـد  به راحتـی  باشـد،  چـه  جسـتجو  اینکـه  از  صرف نظـر 
کنیـد.  پیـدا  نتایـج جسـتجو  کلیـک روی بخـش تصاویـر  بـا  را  مرتبـط 
عمیـق،  یادگیـری  و  مصنوعـی  هـوش  از  اسـتفاده  بـا   Google Images
یـک  گـر  ا مثـال  بـرای  می دهـد.  نشـان  را  تصویـر  بـه  مربـوط  اطالعـات 
کنیـد، تصویری  نقطـه پیک نیـک را نزدیـک به موقعیت خود جسـتجو 
کلیـک روی تصویـر،  بـا فضـای سـبز یـا فـواره نمایـش داده می شـود. بـا 
گـوگل بـه صـورت خـودکار داده هـای مرتبـط مثل محـل قرارگیـری فواره 
گـوگل حتـی می تواند اطالعات مرتبط تـری را برای  را نمایـش می دهـد. 
بهبـود تجربـه جسـتجو نمایـش دهـد. تمـام ایـن قابلیت هـا بـه لطـف 

هوش مصنوعی محقق می شوند.
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کاربـران را از مرورگر  گین  که می توانـد اطالعات ال بدافـزار جدیـد مـک 
کند، تنها به قیمت 4۹ دالر در دارک وب فروخته می شود. استخراج 
Check Point Software تیـم پژوهشـی ،Computerworld به گـزارش
اخیـرًا مدعـی شـده اسـت بدافزار جدیدی بـرای سیسـتم عامل مـک 
کـه XLoader نـام دارد. به گفتـه محققـان،  کـرده  اسـت  کشـف  او اس 
ایـن هـک از نـوع »بدافـزار به عنـوان یـک سـرویس«  اسـت و می توانـد 
محیـط  کنـد، از  اسـتخراج  مرورگرهـا  از  را  کاربـران  گیـن  ال اطالعـات 
کاربـران اسـکرین شـات بگیرد، هرچـه تایـپ می شـود ثبـت  سیسـتم 
تیـم  ایـن  به گفتـه  کنـد.  اجـرا  و  دانلـود  را  مخـرب  فایل هـای  و  کنـد 
که با نسخه هم نام اندرویدی ارتباطی   XLoader تحقیقاتی، بدافزار
نـدارد، حـدود 4۹ دالر در دارک وب فروختـه می  شـود و هکرهایـی از 
کرده انـد و 53 درصـد قربانیـان ایـن  کشـور بـرای خریـد آن اقـدام   6۹

هک از آمریکا هسـتند. 

XLoader روش نفوذ بدافزار

روش نفوذ این بدافزار به سیسـتم مک بسـیار سـاده است. قربانیان 
فریب خـورده فایل هـای ورد مخـرب را دانلود می کنند و از این طریق 
بدافـزار XLoader بـه سیسـتم  آن هـا راه پیـدا می کنـد. XLoader از 

بدافـزار قدیمـی ویندوز موسـوم به فرم بـوک )Formbook(، چهارمین 
کمپین های  گرفته شـده اسـت. فرم بـوک در  بدافـزار رایـج وینـدوزی، 
گسـترده بـا هـدف حمله بـه سـازمان های جهانی بـه کار رفته  اسـپمی 
از  یکـی  که نتایـج  توجـه داشـت  ایـن موضـوع  بـه  بایـد  البتـه  اسـت. 
امنیتـی  تهدیـدات  افزایـش  وجـود  بـا  کـه  داد  نظرسنجی ها نشـان 
را  او اس  بـزرگ همچنـان مـک  در سیسـتم عامل مـک، شـرکت های 

امن ترین سیسـتم عامل می دانند. 
کـه توجـه  بـا افزایـش محبوبیـت پلتفـرم مـک او اس، منطقـی اسـت 
مهاجمـان سـایبری هـم بیش از پیـش بـه ایـن پلتفـرم معطـوف شـود 
از خانـواده  آینـده تهدیـدات سـایبری بیشـتری  انتظـار مـی رود در  و 
بدافـزار Formbook امنیـت مـک او اس را به خطـر بیندازند. »کریـگ 
کرد  فدریگـی«، معـاون ارشـد مهندسـی نرم افزار اپل، به تازگـی عنوان 
امنیـت مـک به اندازه دسـتگاه های iOS نیسـت و تعـداد بدافزارهای 

مک در حال افزایش اسـت. 
بـه  ورد  آلـوده  فایل هـای  دانلـود  قدیمـی  روش  از   Xloader بدافـزار 
سیسـتم عامل وارد می شـود؛ به همین دلیـل، می تـوان بـا روش هـای 
کاهـش  را  آن  قدیمـی حفاظـت در برابـر حمـالت سـایبری، خطـرات 

داد.

XLoader داف�ار ��ر��ک�
��دیدی ��ر��ک برای ��ربران م�
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گ امنیتـی بـا نـام PrintNightmare در  کـه بـا کـه مدتـی اسـت  از آنجـا 
برنامـه پرینـت اسـپولر وینـدوز، باعـث به دردسـرافتادن مایکروسـافت 
شـده اسـت، ایـن شـرکت باالخـره آپدیـت جدیـدی بـرای وینـدوز ارائـه 

کـرده کـه ایـن مشـکل را برطـرف می کنـد.
بـا  را   PrintNightmare امنیتـی مشـکل  توانسـته  مایکروسـافت 
امنیتـی  گ  کند. بـا برطـرف  وینـدوز  بـرای  جدیـد  آپدیـت  انتشـار 
PrintNightmare درواقع از اشکاالت موجود در سیستم پرینت اسپولر 
کدهـای مخـرب را روی دسـتگاه قربانـی  وینـدوز اسـتفاده می کـرد تـا 

اجـرا کند. 
کـه توضیحـات مرتبـط  بـه نظـر می رسـد آپدیـت جدیـد مایکروسـافت 
 Microsoft( گ مرکـز پاسـخگویی امنیتـی مایکروسـافت بـا آن در بـال
Security Response Center( اعـالم شـده اسـت، آسـیب پذیری های 

مرتبـط بـا سـرویس پرینـت وینـدوز را رفـع می کنـد.
انـد  »پوینـت  پیش فـرض  رفتـار  تغییـر  بـا  می کنـد  ادعـا  مایکروسـافت 

پرینـت«، توانسـته امنیـت آن را ارتقـا دهد.بـر ایـن اسـاس بـرای نصـب 
کـه  درایـور پوینـت انـد پرینـت، نیـاز بـه دسترسـی ادمیـن خواهـد بـود 
همیـن مسـئله جلـو بهره بـرداری از پرینـت اسـپولر بـرای دسـتیابی بـه 

امتیـازات ادمیـن در وینـدوز و اجـرای کدهـای مخـرب را می گیـرد.
این شرکت اعالم کرده است که آپدیت جدید تمام آسیب پذیری هایی 
که به صورت عمومی در سرویس پرینت اسپولر ویندوز فهرست شده اند 
را برطرف می کند. البته این آپدیت مشکلی هم برای سایر کاربران یک 
سیسـتم )به جـز ادمیـن( ایجـاد می کنـد و آن هـا نمی تواننـد بـه سیسـتم 
کنند. بااین حال، مایکروسـافت  پرینتری اضافه یا آن را به روزرسـانی 
کـه ایـن  گ آن قـدر مهـم اسـت  کـه برطرف کـردن ایـن بـا اعتقـاد دارد 
مسـئله پذیرفتنـی باشـد. درصورتی کـه قابلیـت به روزرسـانی خـودکار 
کاربـران دریافـت و نصـب  وینـدوز روشـن باشـد، آپدیـت جدیـد بـرای 
کـه حتمـًا از طریـق به روزرسـانی  می شـود؛ درغیراین صـورت نیـاز اسـت 

کرد. دسـتی ویندوز اقدام و نسـخه KB5005033 را دانلود و نصب 

آپدیت جدید ویندوز برای رفع مشکل امنیتی 
 PrintNightmare
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