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کتبر 2021 تــا 31 مارس  کســپو امســال )DUBAI EXPO 2020( بــا موضــوع »ارتبــاط ذهن هــا، ایجــاد آینــده« از 1 ا نمایشــگاه ا
کمتر از نیم قرن - به مدت شش ماه  2022در دبی - شــهری با زیرســاخت های عظیم و توســعه فناوری چشــمگیر و ســریع در 
کشف  ک گذاری نوآوری های درجه یک، نمایش اختراعات پیشگامانه و  در حال برگزاری است. در این رویداد جهانی، اشــترا

ح می شود.  راه حل هایی برای چالش های اساســی در مواجهه با بشریت و... مطر

رق غول های فناوری جهان
ُ
آسیا در ق

احمدیان معصومه 
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کسپو 2020 »ارتباط ذهن ها، ایجاد  که اشاره شــد، موضوع یا به اصطاح تم نمایشگاه جهانی ا همانطور 
آینــده« اســت. با توجــه به اینکــه موضوع اصلــی حول ایــده خلق آینــده ای بهتــر می چرخــد، موضوعات 

فرعی این رویداد به صورت زیر انتخاب شده اند:
پایــداری )Sustainability(: پایداری یعنی اجتناب از تحلیل رفتن و تهی شــدن منابــع طبیعی. بدین 
کــه از نظــر زیســت محیطی به نفــع جهان  کــه محصوالتــی بــا اســتفاده طوالنی مــدت تولید شــود  معنــی 
اســت و برای مردم سراســر دنیا قابل دســترس باشــد. حوزه های موردتوجه این زیرمجموعــه عبارتند از 

حکومت داری، صنایع، سرمایه مالی، آموزش و اشتغال.
گرفته تا افراد را شــامل می شــود؛ ایده ها  کــه از ایده هــا  تحــرک )Mobility(: منظور جنبش هایی اســت 
از هــر منطقــه از جهــان - و نــه فقــط بخشــی از آن - بــه یکدیگــر متصــل شــوند تــا ایده هایــی از سراســر 
کردن شــکاف بین مناطق  کمرنگ  بخش های جغرافیایی جهان شــکوفا شــوند. هدف این زیرمجموعه 

توسعه یافته و دیگر مناطق است.
کــه پتانســیل  فرصــت )Opportunity(: تمامــی افــراد شایســته فرصــت رشــد و شــکوفایی هســتند چــرا 
که نیاز اســت، فرصتی بــرای رونق دادن به  پیشــرفت در تمامی افــراد و جوامع وجــود دارد و تنها چیزی 

ایده هاست؛ ایده هایی منتهی به فناوری. 
از آنهاســت. غرفه هــا و  ایــران نیــز یکــی  کــه  کشــور حضــور دارنــد  کســپو 2020 دبــی، ۱۹۱  در نمایشــگاه ا
کیلومترمربــع در زمینه هــای تکنولــوژی، هنــر، پزشــکی، فرهنگی  کلــی 4.8  پاویلیون هایــی در مســاحت 
قــرار می دهنــد.  نمایــش  معــرض  را در  و محصــوالت خــود  کشــورها دســتاوردها  و  برگــزار می شــود  و... 
کنســرت و نمایــش زنــده، وجــود  همچنیــن ســرگرمی های بســیاری ازجملــه برگــزاری روزانــه بیــش از ۶0 

کسپو هر 5سال  نمایشگاه ا
یک بار برگزار می شود و 
ایده اصلی تشکیل آن 

کشور  برای اولین بار در 
فرانسه پیشنهاد شد
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کافه و پارک تفریحی در محل نمایشــگاه، برگزاری بزرگ ترین اپرای دوزبانه جهان،  هزاران رســتوران، 
آشنایی با ربات های ســرگرم  کننده و خدمات رســان، ایجاد واقعیت چهاربعدی برای تجربه سفرهای 
مختلــف ازجمله صعــود به آلپ، برگــزاری تئاترهای مختلف با حضور ســلبریتی ها، بازدیــد از موزه ها و 
نمایشــگاه های مختلف، بازدید مجازی از موزه لوور پاریس، آبشــارهای موزیکال، بزرگ ترین آسانسور 
جهــان بــا قابلیــت جابه جایــی ۱۶0 نفــر، جنگل هــا و درخت هــای خورشــیدی، صحبت بــا ربات های 

هوشــمند و پرواز با هواپیماهای بدون خلبان و... نیز در این نمایشگاه مهیا شده است.

نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات جیتکس 2021 
کتبر امســال در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار شــد  چهل و یکمین دوره نمایشــگاه جیتکــس 202۱ ا

کنفرانس ها و ســخنرانی های فراوانی برگزار شد. و آخرین فناوری ها و محصوالت این حوزه ارائه و 
که توســعه دهندگان، ایده پردازان،  کامل ترین رویداد فناوری در جهان اســت  کلی جیتکــس  بــه طور 
 ،5G اســتارت آپ ها و فعــاالن بین المللــی در زمینه هــای مختلــف ازجملــه هــوش مصنوعی، فنــاوری
ک چین، آمــوزش دیجیتال، ســامت، انــرژی، اقتصاد  فضای ابــری، بیگ دیتــا، امنیت ســایبری، با

گردهم می آورد.  کوانتومی، فین تک )Fintech( و... را  داده، محاســبات 
که  کرونا بود  برخی معتقدند جیتکــس 202۱ بزرگ ترین رویداد فناوری جهان از زمان آغــاز همه گیری 
کاس  به صورت حضوری و فیزیکی برگزار شــد. در این رویداد پنج روزه بیش از 4500 شــرکت کننده در 
که بــا حضور بیش از  ک بگذارند. از این رویداد  گردهــم آمدند تا آخریــن نوآوری ها را به اشــترا جهانی 
کشور جهان برگزار شــد، بیش از ۱00هزار نفر بازدید  750 استارت آپ  و 400 ســرمایه گذار از بیش از ۱40 

کردند. 
جیتکس 202۱ شامل شش بخش اصلی بود: 

)Global Visions Summit( و اجاس چشــم اندازهای جهانی )Gitex Global( جیتکس جهانی

نمایشگاه جیتکس 
کافی برای آشنایی   فرصت 

استعدادهای جوان در 
زمینه های تکنولوژی را 

فراهم می کند
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)AI Everything( همه چیز با هوش مصنوعی
)Gitex Future Stars( ستاره های آینده جیتکس

)Future Blockchain Summit( ک چین آینده اجاس با
فین تک و توسعه فین تک 

پیشرفت فناوری بازاریابی و مارکتینگ 
در نمایشــگاه جیتکس امسال، غرفه ای از شــرکت های دانش بنیان ایران با حمایت صندوق نوآوری 
کرده و  و شــکوفایی برپا بود و 20 شــرکت دانش بنیان در بخشFuture Stars  این نمایشــگاه شــرکت 
به معرفی راهکارهای فناوری و عرضــه توانمندی های خود در حوزه های تخصصی تولید محصوالت 
صنعــت مخابرات و صدا و تصویر، فناوری واقعیت مجازی در حوزه روان شناســی، ســاخت دســتگاه 
کننده هوشــمند دســت مبتنی بــر اینترنت اشــیا، راهکارهــای مبتنی بر IMS، شــارژینگ  ضدعفونــی 
و بیلینــگ )Billing(، نرم افــزار مرکــز تلفــن ابــری و پلتفــرم تله مشــاور، پلتفــرم پرداخــت تلفنــی و... 

پرداختند. 
عــاوه بــر ایــن، 4۱ شــرکت دانش بنیــان در قالــب یک هیــأت تجــاری و فنــاوری ایــران، از نمایشــگاه 
که 7 شــرکت دانــش بنیان از این  کردند  کســپو و پــارک فناوری شــارجه بازدید  جیتکس، نمایشــگاه ا
هیــأت تجــاری، در بخــش مســابقه ســوپرنوا نمایشــگاه جیتکــس بــا دیگــر اســتارت آپ ها بــه رقابــت 

پرداختند.
برخــی دیگر از شــرکت های حاضــر در پاویلیــون ایــران جیتکــس 202۱ در حوزه های مختلــف ازجمله 
کشــاورزی )معیارهای بیوفیزیکی( مبتنی  زیرســاخت مدل سازی و پردازش اطاعات مکانی در حوزه 
بــر فناوری هــای ســنجش از دور و هــوش مصنوعــی، نرم افــزار بایگانــی دیجیتــال هوشــمند اســناد، 
مدیریــت هوشــمند حمل ونقــل بین المللــی، اتوماســیون فــروش سراســری خــودرو، حــوزه تخصصی 

ک چین، حوزه سامت و...  فعالیت دارند. توکن ســازی، پلتفرم رأی گیری و انتخابات مبتنی بر با

جیتکس 2021 به رشد 
بخش های اقتصاد جهانی 

دیجیتال در آینده قدرت 
می بخشد
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کــه در حاشــیه نمایشــگاه جیتکس 202۱  گفتنــی اســت در مرحله نیمــه نهایی مســابقات »ســوپرنوا« 
که از میان 700 شــرکت استارت آپی انتخاب شده بودند. برگزار شد، 7 شرکت ایرانی حضور داشتد 

ک چین 2021  نمایشگاه بال
ک چیــن دبــی  202۱ در ماه ســپتامبر ســال جــاری در محل نمایشــگاه های  نمایشــگاه بین المللــی با

بین المللی دبی امارات برگزار شد.
رویــداد Blockchain Dubai 2021 درواقــع یکــی از مبتکرانه تریــن و تعاملی تریــن رویدادهــای فناوری 
ک چین و دارایی هــای دیجیتال و تصمیم گیرندگان ارشــد  کــه رهبران دنیای بــا در خاورمیانه اســت 
ک چین و فناوری های مرتبط با خدمات مالی به  گردهم می آورد تا در مورد تأثیر بــا حوزه رمزارزها را 
ک چیــن در بانک ها و مؤسســات مالی را مورد  بحــث و تبادل نظــر پرداخته و توســعه فناوری های با

بحث و بررسی قرار دهند. 
این رویداد حول سه موضوع اصلی برگزار شد:

ک چیــن در امــور مالی: شــامل ارزهــای دیجیتال بانــک مرکــزی )CBDC(، امــور مالــی غیرمتمرکز  بال
)DeFi( و...

ک چیــن به عنوان ســرمایه گذاری جایگزین: شــامل ارزهــای دیجیتــال )crypto(، توکن های غیر  بال
قابل معاوضه )NFT( و...

کریپتو: شامل برنامه ها و موارد اســتفاده در تمامی بخش های صنعت. ک چین فراتر از  بال
بــه منظــور  ایــن نمایشــگاه، ســرمایه گذاران و پیشــتازان حــوزه رمــزارز از سراســر دنیــا  از  در هــر دوره 
کســب وکار در فضای ارزهای دیجیتال حضور می یابند. در نمایشگاه  دســتیابی به فرصت های جدید 
ح در حــوزه رمــزارز و  ک چیــن امســال نیــز بیــش از 3 هــزار معامله گــر، 50 شــرکت مطــر بین المللــی با

کشور دنیا حضور داشتند. 40سخنران از میان مدیران ارشــد صنعت رمزارزها از بیش از 30 
   

تجــارت  بین المللــی  نمایشــگاه   ،  Crypto Expo Dubai 2021 نمایشــگاه  و  همایــش  اســت  گفتنــی 
که  الکترونیکــی 202۱ و نمایشــگاه بیــن المللــی اتوماســیون 202۱  ازجملــه دیگــر نمایشــگاه هایی بود 

مهرماه سال جاری در شهر دبی برگزار شد.

ک چین 2021  نمایشگاه بال
بزرگ ترین و پیشرو ترین 
کچین  فستیوال حوزه بال
در منطقه بوده و مکانی 
عالی برای شبکه سازی 

رهبران صنعت و 
استارت آپ ها به شمار 

می رود
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تــوازن  بین »دسترســی ســریع بــه برنامه هــا« و »امنیــت ســازمانی« می توانــد چالش برانگیز باشــد. دســته بندی مؤثــر URL و نمایش 
کرده و  کاربر دیگر مدیریت  کاربری به  که دسترســی یا عدم دسترسی به ســایت ها و برنامه ها را از  محتواها این امکان را فراهم می کند 

کنید. کارمندان، امنیت شــبکه را فراهم  بدون به خطر انداختن بهره وری 
گذاری شــده بیــن یک ســرور و یک مرورگر اســت. به عبــارت دیگر؛  SSL  یــک فنــاوری امنیتی اســتاندارد بــرای برقراری یــک پیوند رمز
SSL مخفــف Secure Socket Layer بــه معنی »الیــه اتصال امــن« پروتکلی جهــت برقراری ارتباطــات ایمن میان ســرویس دهنده و 
کــردن پروتکل هــای ناامــن ازجملــهHTTP ،LDAP ، IMAP   و... اســتفاده  کــه از آن بــرای امــن  ســرویس گیرنده در اینترنــت اســت 

می شود. 

سرویس امنیتی جدید F5  این بار به عنوان 

SSL Orchestration Service

لیال محمد پور
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SSL یک فناوری امنیتی 
استاندارد برای برقراری 

گذاری شده  یک پیوند رمز
بین یک سرور و یک مرورگر 

است

دور  راه  از  دسترســی  راه حــل  یــک   F5 Secure Web Gateway Services کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
که راهکار SSL VPN1 ، امنیت، شــتاب برنامه، و خدمات در دسترس را با یکدیگر  تسریع شــده است 

ترکیب می کند.
که نرم افزار یا بدافزار ناخواسته  کلی دروازه وب امن )Secure Web Gateway( راه حلی اســت  به طور 

را از ترافیک اینترنت فیلتر می کند و منطبق با مقررات ســازمان، خط مشــی هایی را اعمال می کند.

معضلی به نام »دسترسی کنترل نشده وب«
ک و  کاری خطرنا کنترل به وب و برنامه ها داده شــود،  کارکنان دسترســی نامحدود و بدون  اینکه به 
کاربران به وب ســایت ها و برنامه های آلوده به بدافزار، شبکه  که دسترســی  سهل انگارانه اســت، چرا 
را در معــرض خطر قرار می دهد. از این رو الزم اســت دسترســی به برخی دســته بندی های محتوایی 
که درصد باالیی از پهنای باند را  - مانند ســرویس های اســتریم فیلم و ســریال یا بازی های آناین - 

مصرف می کنند، مسدود شود.
که باشــد، باید بتــوان محدودیت هایی را اعمال و وب ســایت ها و برنامه هایی  نیازهای شــبکه هرچه 
کــرد. انجــام این  کنتــرل  کاربــران بــه آنهــا دسترســی دارنــد، بــدون مشــکل و بــا حداقل زمــان  کــه  را 
توســط  ســازمانی  امنیــت  تضمیــن  و  ســازمانی  سیاســت های  پیاده ســازی  و  ضــروری  کارکردهــای 

متخصصان امنیت شــبکه، معمواًل نباید انعطاف پذیری را به خطر اندازد.
که ترافیک وب را  دروازه های دسترســی به وب، به متخصصان امنیت شــبکه این امکان را می دهــد 
کاربران در برابر وب ســایت های مخرب و ترافیک ابری  کرده، از سازمان و  دســته بندی و طبقه بندی 

۱- راهــکار SSL VPN توســط ســخت افزارهای امنیتــی پیاده ســازی می شــود تــا ضمــن اســتفاده از ثبــات و پایــداری ایــن 
سیستم های سخت افزاری، امکان هک شدن و ســرقت اطاعات به حداقل ممکن برسد.
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دروازه های دسترسی 
به وب، به متخصصان 

امنیت شبکه این امکان را 
که ترافیک وب را  می دهد 
دسته بندی و از سازمان 

کاربران در برابر  و 
وب سایت های مخرب 

کند محافظت 

که نیازهــای منحصربه فرد ســازمان را برآورده  کنند  کرده و سیاســت هایی را اعمــال  آلــوده محافظت 
کند. 

 )Secure Web Gateway Services( »انعطاف پذیــری و برنامه ریــزی در »خدمــات دروازه امــن وب
قرار دارد.

گرفته  کار  »خدمــات دروازه امــن وب« امروزه بــه عنوان یــک ســرویس در F5 SSL Orchestrator بــه 
می شــود تــا بــا نیازهــای دســته بندی، طبقه بنــدی و بازرســی محتــوا بــرای ترافیــک رمزگذاری شــده 

مطابقت داشته باشد. 
کار رفته و امکان مشــاهده،  کار  F5 SSL Orchestrator  بــه عنــوان یــک مزیت شناخته شــده بــه  راه 
ســازماندهی و طبقه بنــدی را بــرای تمامــی فعالیت هــای رمزگذاری شــده عبــوری از شــبکه - اعــم از 

ورودی و خروجی - فراهم می کند.
پیکربنــدی،  خودکارســازی  بــه  منجــر  کــه  می شــود  گفتــه  اقداماتــی  مجموعــه  بــه   Orchestration
کلی مدیریت ســرویس ها و ســامانه های نرم افزاری می شــود.  هماهنگــی، اعمال تنظیمات و به طور 
کاری ســنگین  به عبارت دیگر؛ Orchestration با ارائه ابزارهایی خاص، مدیریت وظایف و روندهای 

و پیچیده را ساده می کند.
گرفت. اتوماســیون  که نباید Orchestration را با Automation اشــتباه  بیان این نکته ضروری اســت 
کاهــش دخالت نیروی انســانی در انجــام وظایف تعریف شــده و  یــا خودکارســازی )Automation( با 
کســب وکار یک  کارایی و بهره وری  بــا جایگزینی انســان با ســامانه های نرم افزاری، ســعی در افزایــش 
کــه در Orchestration، تاش بر خودکارســازی چندیــن وظیفه  مجموعــه دارد. ایــن در حالی اســت 
گفــت Orchestration شــامل مجموعه ای از  گام هــای متعدد اســت و می تــوان  کاری بــا  و رویه هــای 
کــه رویه هــا خودکارســازی شــوند، می توان با  Automation هاســت. بــه زبان ســاده تر؛ تنهــا هنگامی 

کان، رویه ها را به  شکل خودکار به  اجرا درآورد. اســتفاده از Orchestration در مقیاس 
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گر به دنبال این هستید تا  ا
از دروازه های امن وب به 

 سالمت بگذیرید حتما سراغ
 F5 SSL Orchestrator 

بروید

کار می کند Secure Web Gateway Services  چیست و چطور 
که از  کــه نرم افــزار یا بدافــزار ناخواســته را  دروازه وب ایمــن یــا Secure Web gateway راه حلــی اســت 
کاربــر فیلتر می کند و انطباق با خط مشــی های ســازمانی و  ترافیــک وب اینترنت آغاز شــده، از طریق 

مقرراتی را اعمال می کند. 
که یکپارچگی نقطه پایانی  Secure Web Gateway Services  یک راه حل دسترســی از راه دور اســت 
کاربران بــه وب تأییــد می کند و دسترســی بــه وب بــرای ایمن ســازی در برابر  را قبــل و بعــد از اتصــال 

کنترل دارد. بدافزارهای ورودی و خروجی را تحت 
 SSL توســط  یــک ســرویس پشتیبانی شــده  عنــوان  بــه  امــن وب  اضافــه شــدن خدمــات دروازه  بــا 
تــا  کــرد  مدیریــت  ســازمان  بخش هــای  تمــام  در  را  وب  بــه  دسترســی  می تــوان   ،Orchestrator
بــه  دسترســی  از  شــده،  اعمــال  خــاص  محتــوای  بــه  دسترســی  برابــر  در  ســازمانی  سیاســت های 
وب ســایت ها و برنامه هــای حاوی بدافــزار جلوگیری شــده و ســرویس های اشــغال کننده فضای باند 

متوقف شوند. 
گســترش هســتند )در حــال  کــه دائمــًا در حــال   URL همچنیــن بــا دسترســی بــه پایــگاه داده هــای
حاضــر صدها دســته URL  و ده ها میلیــون URL از پیش تعریف شــده وجود دارد( می تــوان از موتور 
کــردن یــا پذیــرش ترافیــک  طبقه بنــدی هوشــمند Secure Web Gateway Services  بــرای مســدود 

کرد. استفاده 
که در برابر  که Secure Web Gateway Services تنها دروازه دسترسی به وب است  الزم به ذکر است 
بدافزارهای ورودی و خروجی ایمن اســت. از این رو می توان از ســازمان در برابــر انواع حمات تحت 

کرد. وب دفاع 
F5 SSL Orchestrator به منظور جلوگیری از حمات ورودی و خروجی مورد اســتفاده قرار می گیرد، 
کامل  کــه ترافیــک رمزگذاری شــده را می تــوان به طــور  گی هــای اصلــی آن این اســت  زیــرا یکــی از ویژ
کاهش تهدیــد را تضمیــن می کند و به  کرد. رمزگــذاری مجدد،  کرد و ســپس آن را بررســی  رمزگشــایی 
کاربران و مشتریان امکان دسترســی ایمن را فراهم می کند و در عین حال از نفوذ داده های محرمانه 

می کند. جلوگیری 
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گی های اصلی  یکی از ویژ
F5 SSL Orchestrator آن 
گذاری  که ترافیک رمز است 

 شده را می تواند به طور
کند و  گشایی  کامل رمز

سپس آن را مورد بررسی 
قرار دهد

که SSL Orchestrator   ارائه می دهد قابلیت هایی 
 رمزگشــایی TLS: پروتــکل TLS درواقــع یــک پروتــکل امنیتــی و نســخه بهبودیافتــه SSL اســت. 
کلیات شــباهت های  گرچه هرکدام از این دو روش رمزگذاری، یک اســتاندارد مســتقل اســت اما در  ا

که  TLS از الگوریتم رمزنگاری قوی تری اســتفاده می کند. زیادی با یکدیگر دارند؛ با این تفاوت 
 زنجیره ســازی خدمات دینامیک: خدمات نرم افزاری به صورت دینامیک و هوشمند، برای یک 
جریــان معیــن بــه ســمت عملکردهــای شــبکه مناســب )مثــًا براســاس مشــخصات مشــتری، نــوع 

خدمات و الگوهای ترافیک و...( هدایت می شود.
گاه: هــدف از مســیریابی ایجــاد یــک ارتبــاط موفــق بیــن هــر دو   مســیریابی ترافیــک هوشــمند و آ
گروه مدار خاص، برای یک تماس  مبادله در شــبکه است. عملکرد مســیریابی ترافیک، انتخاب یک 

یا جریان ترافیک معین، در یک تبادل در شــبکه است. 
 طبقه بنــدی ترافیک در لحظه: تشــخیص و طبقه بندی جریان ها و برنامه ها روی ترافیک شــبکه 

اینترنت، نقش مهمی در امنیت و مدیریت شــبکه دارد.
 پشتیبانی از چندین فناوری

کردن ســرویس های شــبکه  ج خدمــات یــا service insertion اضافه  ج خدمــات چندگانــه: در  در
)ازجمله فایروال یا متعادل کننده بار( به مســیر انتقال ترافیک است.

کــرده و برای   منطــق قابــل برنامه ریزی: بــه طور مــداوم وضعیــت دســتگاه های ورودی را نظارت 
کنترل وضعیت دســتگاه های خروجی تصمیم می گیرد.

کاربر درخواســت HTTP یا HTTPS می دهد، خط مشی  که یک   خط مشــی per-request : هر بار 
که آیا  کند  per-request  بــرای تعییــن نحوه پــردازش ترافیک محدود به وب اجرا می شــود تا تعییــن 

کند.  درخواست URL را مجاز یا مسدود 
)Presentation Layer(  ۶ تا )Network Layer( 3 قابلیت اجرا در الیه های 

که swg  در نقش SSLO ارائه می دهد: قابلیت هایی 
URL فیلترینگ 
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SSL نسبت به TLS 
از الگوریتم رمزنگاری قوی 

کند تری استفاده می 

URL دسته بندی 
 بازرسی محتوایی 

 سیاست SWG به ازای هر درخواست
 عملکرد در  الیه 7

اســتقرار و پیاده ســازی یک پورتال وب امن در توپولــوژی SSL Orchestrator این امــکان را فراهم 
کــه خدمــات Secure Web Gateway را بــر روی همــان موتــور SSL Orchestrator اســتقرار  می کنــد 
ک SSL Orchestrator را فراهــم می کنــد،  دهیــد. ایــن ترکیــب عــاوه بــر اینکــه تمــام مزایــای اشــترا
 Secure Web ســرویس  می دهــد.  ارائــه  نیــز  را  قدرتمنــد   URL طبقه بندی کننــده  یــک  مزایــای 
Gateway  به روزرســانی های منظم پایگاه داده URL را با شناســایی تهدیدهــا و  URLهای جدید 

ارائه می کند.
کمک می کند    SSL بــه عنــوان یک ســازمان دهنــده Secure Web Gateway Services اســتفاده از
کرده، در برابر محتوای نامناسب در جستجوهای وب محافظت  خط مشی های ســازمان را اعمال 
کرده و از دسترســی به ســایت ها یا URL های مخرب جلوگیری به عمل آید. بــا این راه حل ترکیبی، 
کــرد. همچنیــن  کــرده و از عبــور آن در شــبکه جلوگیــری  می تــوان محتــوای مخــرب را شناســایی 
که بر پهنای بانــد تأثیر منفی دارند  کردن دسترســی به ســایت ها و برنامه هایی  می توان با مســدود 
- مانند بازی های آناین و ســایت های اســتریم و پخش - از فشــار غیرضروری در شــبکه جلوگیری 
کــه  اســت  ایــن    SSL توپولــوژی  در   F5 Secure Web Gatewayخصوصیــات از  دیگــر   یکــی  کــرد. 
گــی از نمایــش مطالب و تصاویــر مبتــذل در نتایج  از جســتجوی ایمــن پشــتیبانی می کند؛ ایــن ویژ

جستجوی موتورهای جســتجوگر جلوگیری می کند.
کــه در صــورت نیاز،  کــه ایــن امــکان را می دهــد  گــی دیگــر Secure Web Gateway   ایــن اســت  ویژ
کردن محتــوا در دســته های URL خاص  سیاســت های per-request  را بــرای پذیــرش یا مســدود 
کنید. با این خط مشــی ، می توانید روشی را برای تعیین بهترین نحوه پردازش  کاربر ایجاد  برای هر 
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Secure Web سرویس 
 Gateway

به روزرسانی های منظم 
پایگاه داده URL را با 
شناسایی تهدیدها و 

 URL های جدید
ارائه می کند

درخواست های URL ارائه دهید.
امــکان   SSL Orchestrator توپولــوژی  بــه   F5 Secure Web Gateway ســرویس های  افــزودن 
 SSL کــه از طریق دسترســی به ابزارهــای تجزیه و تحلیــل برای دسترســی به URL هایــی را می دهد 
Orchestrator اجرا می شــوند. با داشــبوردهای موجود، می تــوان اطاعات آماری مربــوط به ترافیک 

کرد. ثبت شده توســط سیستمBIG-IP2 برای دروازه امن وب را مشاهده 

کالم آخر
کنترل یا اســتقرار شــما را به خطر بیندازد.  کلی لزومی ندارد اســتفاده از وب، انعطاف پذیری  به طور 
بــه  را   Secure Web Gateway Services ســرویس   اصلــی،  ســرویس های  توقــف  بــدون  می توانیــد 
کاهش  کنیــد. Secure Web Gateway می توانــد ردپــای امنیتی شــما را  بســته امنیتــی خــود اضافــه 
 Secure Web گزینه هــای سفارشی ســازی کنــد.  دهــد و از ازدحــام بیش از حــد در شــبکه جلوگیــری 
کرده و  که از شبکه خود در برابر بدافزار محافظت  Gateway Services به شــما این امکان را می دهد 

کنید. سیاست های سازمان را براســاس نیازهای فردی خود اعمال 
پایــگاه داده URL متعلــق بــه Secure Web Gateway Services دائمــًا بــه روز می شــود تــا اطمینــان 
که در صورت بــروز و ظهور تهدیدات جدید در شــبکه، سیســتم از آخرین طبقــه بندی URL ها  یابــد 
 Secure Web Gateway Services ،اســتفاده می کند. صرفنظر از عملکرد و طبقه بندی ترافیک شما

به عنوان یک ســرویس SSL Orchestrator  راه حلی انعطاف پذیر، ایمن و به روز ارائه می دهد.
کمپانــی  Networks  F5 مجموعــه ای از قابلیت هــای ارزشــمندی چــون مدیریــت بــر توزیــع و برقــراری امنیــت ترافیک   -2

سرویس ها و اپلیکیشــن ها را بر بستر محصول F5 BIG-IP ارائه می دهد.
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HPE Synergy تجربه های سازمانی از

گر مــا بخواهیم در امــورات زندگی و شــغلی خودمان مدام  کــه می گوید آزمــوده را آزمودن خطاســت. ا یک ضــرب المثل قدیمی هســت 
تجربیــات مختلــف را بیاندوزیــم تــا شــاید در آینــده دچــار انحــراف از مســیر تعالــی خــود نشــویم تقریبــا نمــی توانیم بــه همــه آرزوهای 
کردن هســتیم. خب راه حل چیره شــدن به این حساســیت  کوتاهمان دســت یابیم  زیرا  مدام در حال تجربه  خودمان در طــول عمر 

ها چیست؟
راه حل آن خیلی ســاده اســت!! اســتفاده از تجریبات دیگران و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان. اســتفاده از تکنولوژی 
چ ســاده می توانیم دیدگاههای منفی و مثبت دیگران  کاالیی با یک ســر هم از این قاعده مســتثنی نیســت و ما برای خرید محصول یا 
کاال یــا محصــول یا حتی خدمات به دســت بیاوریم و به ســادگی نســبت بــه خرید یا عــدم خرید و نحوه اســتفاده از  را در خصــوص آن 
کــرده اند را به اطالع شــما  کــه از HPE Synergy اســتفاده  کردیم نظــرات افــراد مختلفی  کنیــم. در این مقاله ســعی  گیــری  آن تصمیــم 
که در آخــر مقاله تصمیم بگیریــد آیا به دنبــال HPE Synergy خواهید رفت یا  خوانندگان برســانیم تا در نهایت این خود شــما باشــید 

خیر؟!!!! 

محسن عارفی
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HPE Synergy چه نوع چالش های مشتری را حل می کند؟

مشــتریان در سراســر جهان از زیرســاخت ترکیبی HPE Synergy بــرای ایجاد یک مرکز داده ســریع و 
مقرون به صرفه اســتفاده می کنند. با اســتفاده از HPE Synergy، مشــتریان می توانند عملیات مورد 
کار ترکیبی  کرده و به تجربه ابری در زیرســاخت واحد با پشــتیبانی از محیط هــای  نظرشــان را ســاده 
کننــد. امــا دقیقًا چه نــوع چالش هــای مشــتری ها توســط HPE Synergy حل می شــود؟ در  تبدیــل 
کدام می تواننــد چالش های مختلفی  که هر  ادامه چهار مزیت اصلــی HPE Synergy را خواهید دید 

کنند. را حل 

HPE Synergy یک زیرساخت برای هر حجم کاری

کاری مناســب اســت و همین موضوع  که HPE Synergy فراهــم می کند، برای هر حجم  زیرســاختی 
کنونی  کاری  که از بــار  که ضمن آســودگی خاطری  یکــی از دالیل اصلی رضایت مشــتریان اســت؛ چرا 
کاهــش هزینه هــا در زمینه هــای مختلف هم  و بــار بیشــتر احتمالــی در آینــده ایجــاد می کنــد، باعــث 
می شــود. بــه همیــن دلیــل HPE Synergy نیــاز اساســی بــرای تحــول دیجیتالــی را حل می کنــد و با 

پشتیبانی از برنامه نسل آینده، نیاز به به روزرســانی های پیاپی را برطرف می کند. 

خودکارکردن فعالیت های روزمره

گــزارش داده اند، از ســاده شــدن  کاهــش هزینه هــا و آزاد شــدن منابــع را  مشــتریان عــاوه بــر اینکــه 
کمــک HPE Synergy هم اعام رضایت  عملیات فنــاوری اطاعات و در نتیجــه افزایش بهره وری به 
کرده انــد. HPE Synergy بــا اســتفاده از زیرســاخت های نرم افزاری بــرای بارهای فیزیکــی و مجازی، 

راهی ساده برای استقرار و مدیریت مخازن ســیال محاسبه و ذخیره سازی ارائه می دهد.

استقرار با سرعت باال و مقیاس ابری

کــه از HPE Synergy اســتفاده می کننــد، می توانند تحویــل برنامه و خدمــات را از طریق  مشــتریانی 
 HPE که کنند. از آنجا  که زیرســاخت ها را با سرعت باالیی تشکیل می دهد، تســریع  یک رابط واحد 
Synergy در هســته خود با هوش نرم افزاری مهندســی شــده و بــه HPE OneView مجهز شــده، به 

 HPE Synergy با
می توانید هر نوع حجم 
کنترل و هدایت  کاری را 

کنید
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کنند. کمک می کند تا با سرعت بیشــتری خدمات خود را تقویت  مدیران فناوری اطاعات 

توسعه سریع تر و هوشمندتر برنامه ها

مشــتریان HPE Synergy همچنین می توانند تجارت خود را با زیرساختی سازگار با توسعه دهندگان 
عملیــات  می دهــد  امــکان  آن هــا  بــه   HPE Synergy در  شــده  تعبیــه  یکپارچــه   API کننــد.  تســریع 
کرده و استقرار  گســترده شــرکای تجاری، خودکار  کوسیســتم  زیرســاخت ها را در راستای ســازگاری با ا

سریع تر و هوشــمندتر برنامه ها و خدمات را ممکن سازند.

HPE Synergy تجربیات مشتریان

کــه چالش هــای زیرســاخت قدیمی را  کــرد  در ادامــه تجربــه ســه مشــتری HPE را مشــاهده خواهیــد 
که به آمــوزش مشــتریان فعلی یا  کردنــد. یکــی از راه هایی  بــا اســتفاده از زیرســاخت های ترکیبی حل 
کمــک می کند، TechValidate اســت؛ یــک نرم افــزار مبتنــی بــر نظرســنجی   HPE Synergy احتمالــی
کــه پیش روی مشــتریان بود، شــامل مــوارد زیر  که بازخــورد مشــتریان را ثبــت می کنــد. چالش هایی 

می شود:
 عدم توانایی زیرســاخت های قدیمی در پاسخگویی به خواسته ها

 افزایش CAPEX به دلیل اســتفاده از سخت افزار ضعیف و نامناسب
OPEX پلتفرم های زیربنایی بســیار زیاد با چندین فرآیند 

 زمان طوالنی برای ایجاد زیرساخت های تأمین
کردن نیازهای آینده  ناتوانی در ادغام و مقیاس بندی بــه منظور برآورده 

کاری بیشــتر کافی برای مواجهه با حجم   عدم توانایی 

 HPE Synergy 
کردن  عالوه بر برآوردن 

بسیاری از نیازهای فعلی 
مشتریان خود، نیازهای 
 احتمالی آینده  آنها را هم

پوشش می دهد
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بــر اســاس نتایــج نظرســنجی Bitcon ،TechValidate)یــک شــرکت 
کــه تقریبــًا  کامپیوتــری( بــا چالش هایــی روبــرو شــد  بــزرگ خدمــات 
 HPE که در لیســت باال ارائه شــده است. آن ها مشــابه مواردی بود 
کردنــد، زیرا بــه دنبال  Synergy را بــرای حــل ایــن مســائل انتخاب 
کــه نیازهــای احتمالی آینده را هم پوشــش  زیرســاخت هایی بودند 
کار خود  دهد. آن ها همچنین به یک بســتر واحد بــرای همه حجم 
که شــامل برنامه های ســنتی و ابری بود نیاز داشتند. عاوه بر این، 
که ســرور و ذخیره ســازی  Bitcon بــه دنبال یک رابــط مدیریتی بود 
کوسیســتم  کنــد. همــه این مــوارد نیاز بــه یک ا را بــا یکدیگــر ادغام 
را  امنیتــی  گی هــای  ویژ و   DevOps نرم افــزاری  شــرکای  از  گســترده 
تاییــد می کنــد. Bitcon بــا اســتفاده از HPE Synergy صرفه جویــی 

گزارش می دهد: قابل توجهی در زمان و هزینه خود 
کاهش بیش از 50 درصدی زمان تامین اولیه زیرســاخت ها  

 زمــان اســتقرار برنامــه جدیــد O/S و نرم افــزار 2۶ تــا 50 درصــد 
کاهش داشت

کاهش   زمان انجام به روزرســانی های مــداوم بیــش از 50 درصد 
داشت

کاهش  کــه هزینه ها در زمینه هــای زیر  کردند  آن هــا همچنین اعام 
داشته است:

 بهینه ســازی منابع فناوری اطاعات 2۶ تا 50 درصد
 اتوماسیون و ساده سازی عملیات بیش از 50 درصد

 مدیریت زیرساخت ها بیش از 50 درصد

VDI تطبیق حجم کار از سرور به 

مالــی،  خدمــات  کوچــک  شــرکت  یــک   ،Global Client Solutions
کاری بود.  به دنبــال یک زیرســاخت مناســب بــرای هرگونــه حجــم 
بســترهای بســیار زیادی بــرای مدیریــت با چندیــن فرایند داشــتند 
آن هــا  مشــکل،  حــل  بــرای  می شــد.   OPEX افزایــش  باعــث  کــه 
گرفتنــد.  کار  بــه   VDI بــا مجازی ســازی و HPE Synergy را همــراه 
آن هــا همچنیــن راه حل هــای مدیریــت داده و تجزیــه و تحلیــل را 

که نتایج آن قابل توجه است: کردند  پیاده سازی 
اســتقرار O/S و  تامیــن زیرســاخت ها و  بــرای  نیــاز  مــورد  زمــان   
کاهــش یافت. به عنوان  کار برنامه ها بــه میزان قابل توجهی  حجم 
مثــال، زمان انجــام به روزرســانی درایــور نرم افزاری و سیســتم عامل 
ایجــاد  ایــن، زمــان  بــر  کــرد. عــاوه  کاهــش پیــدا  تــا 50 درصــد   2۶
زیرســاخت برای تیم های DevOps برای این شرکت ۱۱ تا 25 درصد 

کاهش به همراه داشت.
 عملکرد برنامه 2۶ تا 50 درصد بهبود داشت.

در نهایــت، آن هــا بــا بهبــود بهینه ســازی منابــع فنــاوری اطاعات، 
زمینــه  را در چندیــن  زیرســاخت هزینه هــا  و مدیریــت  اتوماســیون 

کاهش دادند.

استقرار سریع سیستم ها و برنامه های کاربردی و فضای 
ابری خصوصی

شــبکه های ماهــواره ای Skyview، یــک شــرکت متوســط فعــال در 
اســت  تبلیغــات  و  بازاریابــی  زمینــه 
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گذاشــته اســت. آن ها به دنبال مدرن ســازی  ک  که داســتان خود را در مورد HPE Synergy به اشــترا
و  نیازهــا  کــردن  بــرآورده  توانایــی  کنونــی  زیرســاخت  زیــرا  بودنــد،  خــود  قدیمــی  زیرســاخت های 

کردند: خواسته های تجاری فعلی آن ها را نداشــت. با HPE Synergy، نتایج زیر را تجربه 
کارها در زمینه های تهیه زیرســاخت، اســتقرار O/S و نرم افزار جدید، به روزرســانی و   زمان انجام 

کرد. کاهش پیدا  ذخیره سازی مجدد بیش از 50 درصد 
 بیش از 50 درصد بهبود در عملکرد برنامه

کاهش بیش از 50 درصــدی هزینه ها در زمینه های مختلف، از جمله بهینه ســازی منابع فناوری   
اطاعات، اتوماســیون و ساده ســازی عملیات، هزینه هر ماشــین مجازی، مدیریت زیرساخت، زمان 

تهیه و ادغام نرم افزار شخص ثالث.

جمع بندی:  یک مرکز داده چابک و مقرون به صرفه
کــه به دنبــال رقابت در اقتصــاد در دنیــای دیجیتال  حرکــت تهاجمی بازار امــروز برای ســازمان هایی 
جدید هســتند، ضروری است. اما عجله برای اســتقبال از مدل های تجاری جدید و منابع دیجیتالی 
کاهش امنیت تمام شــود. برنامه ریزی اســتراتژیک باید شــامل اتخاذ یک اســتراتژی  نباید بــه قیمت 
شــبکه ای مبتنــی بر امنیــت، اجــرای یکپارچگــی امنیتی و اســتقرار یــک پلتفــرم متمرکــز SOAR برای 
کنتــرل، ســازماندهی و پاســخ خودکار بــه رویدادهای ســایبری باشــد. بــا توجه به  اطمینــان از دیــد، 
گرفتن تمام این نــکات، امری ضروری برای حفظ  گســترش شــبکه ها در جهان امروز، در نظر  توزیع و 

امنیت سازمانی است.

 برای دیدن
 ویدئوی آموزشی 

synergy آشنایی با 
کنید  QR  زیر را  اسکن 
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تسریع عملیات امنیتی با استفاده از 
یکپارچگی امنیتی 

Fortinet + SOAR  

پیــش از تحــوالت دیجیتالــی ســال های اخیــر، محیط شــبکه بــه وضــوح تعریف شــده بــود؛ ترافیــک با ســرعت قابــل پیش بینــی حرکت 
کل شــبکه را در بــر می گرفتند. قبل از تحــول دیجیتالی،  می کرد، داده ها و ســرورها در مکان های مشــخصی قــرار می گرفتند و پروتکل ها 
ایمن ســازی شــبکه ها بســیار ســاده بــود، بــا ایــن حــال، رقابــت موفقیت آمیــز در بــازار دیجیتــال امــروز، مســتلزم یکــی از ســریع ترین و 

جامع ترین تحوالت شــبکه های تجاری در تاریخ است و حفظ امنیت برای ســازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار است.

اسفندیاری حمید 
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رقابت موفقیت آمیز در 
بازار دیجیتال امروز و حفظ 

امنیت برای سازمان ها از 
اهمیت باالیی برخوردار 

است

تحول امنیتی در پس تحول دیجیتال 

که به  کنتــرل مــداوم محیط هــای شــبکه ای  سیســتم های امنیتــی قدیمــی دیگــر امــکان مشــاهده و 
ســرعت در حال تحول و پویایی هســتند را ندارند.  این عدم توانایی در برقراری امنیت فناوری های 
کردن اغلب  جدیــد، باعث می شــود موارد مورد اســتفاده جدید پشــتیبانی نشــوند و توانایی برطــرف 
الزامــات قانونــی جدیــد فراهــم نشــود. بدتــر از همــه این هــا، تحــول دیجیتالــی معمــواًل بــه صــورت 
کتــوری درجه دوم و  کــه امنیت به عنــوان فا کنشــی پدید می آیــد؛ این بدان معناســت  قطعــه ای و وا
گســتردگی راه حل هــا و تامین کننده ها، پیچیدگــی مدیریت  گرفتــه می شــود.  کار  به صــورت مجزا بــه 
کاهش  کاربــر مخفی می شــود، باعث  کار آن هــا از دید  کــه مراحل  را افزایــش می دهــد و راه حل هایی 
کنتــرل مــداوم و جامــع بــر رویدادهــای امنیتی می شــود. شــکاف مهارت هــای امنیت  توانایــی ارائــه 
کارهای  کــه  کرده  کــرده و تیم هــای امنیتــی را مجبــور  ســایبری ایــن مشــکات را حتی بیشــتر از قبل 

کمتری انجام دهند و زمان بیشــتری به حل این دسته از مشکات اختصاص دهند.
کاهش امنیت می شــود.  کار مدیران امنیتی را به شــدت ســخت می کنــد و باعث  تمــام این مســائل، 
کــه مهاجــم می توانــد وارد شــبکه شــده باشــد امــا شناســایی نشــود-  زمــان اقامــت -مــدت زمانــی 
همچنان در حال افزایش اســت. بســیاری از حمات مهاجمین موفقیت آمیز است و باعث ضررهای 
کم شــده و سازمان ها  کان برای ســازمان ها می شــوند. امنیت اولیه سایبری به شــکل سرسام آوری 
گزارش چشــم انداز تهدید Fortinet، بســیاری  را در معرض ســوء اســتفاده قرار می دهد. طبق آخرین 
که بایــد با یــک راه حل  از ایــن آســیب پذیری ها مربــوط بــه دهــه اخیــر و خصوصًا ســال جاری اســت 
کنتــرل شــبکه های خود را  کــه ســازمان ها  مشــخص برطــرف شــوند. حــاال دیگر زمــان آن فرا رســیده 
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کار نیــاز به تغییرات اساســی  دوبــاره پس بگیرنــد. با این حــال، این 
کــه  و ســازمان هایی  دارد  امنیتــی  اســتقرار سیســتم های  نحــوه  در 
بــه فکــر انجام ایــن تغییــرات نباشــند، ممکــن اســت توانایــی ادامه 

فعالیت در دهه آینده را نداشته باشند.

تجدید نظر اساسی در بخش امنیت
به جای اســتقرار مجموعه ای از ابزارهای امنیتی در سراســر شــبکه، 
ســازمان ها بایــد از اســتراتژی شــبکه ای مبتنــی بــر امنیت اســتفاده 

کنند. این رویکرد سه جنبه دارد:
این رویکرد امنیتی نســل بعدی، بــا اطمینان از عــدم ایجاد هرگونه 
تغییــر غیرضــروری در شــبکه، اعــم از اســتقرار ســرور جدید یــا ایجاد 
زیرســاخت ابــری جدیــد آغــاز می شــود. مگــر اینکــه امنیــت قبــل از 
کامل محاسبه شده باشد  راه اندازی اولین دستگاه مجازی به طور 

و نیاز اساسی به تغییر وجود داشته باشد.
محیط هــای  بــا  ســازگار  چابــک،  بایــد  امنیــت  بعــد،  مرحلــه  در 
دیجیتالی جدید و مطابق خواســته های ســازمان ها باشــد. این امر 
کــه می تواننــد بــه طــور یکپارچــه در یک  بــه راه حل هایــی نیــاز دارد 
ســاختار امنیتــی بزرگ تــر ادغــام شــوند و مــواردی ماننــد یادگیــری 

کنند. کارآمدتر ترکیب  ماشین را برای ایجاد اتوماســیون 
سرانجام، امنیت باید به طور مســتقیم در خود شبکه ایجاد شود تا 
شــبکه مجبور نباشــد به شــکل دائمی در محیط های در حال تغییر 
بــه فعالیت خود ادامــه دهد. زمان هــای تاخیر بین تغییرات شــبکه 
کــه باعــث ایجــاد شــکاف های امنیتــی  و ســازگاری پروتــکل امنیتــی 

می شود، قابل پیش بینی و بهره برداری خواهد بود.

افزودن SOAR به استراتژی یکپارچگی امنیتی
یــک فناوری مهم برای دســتیابی به یــک اســتراتژی امنیتی جامع، 
عبــارت  SOAR شــناخته می شــود.  عنــوان  بــا  کــه  اســت  راه حلــی 
کوتاه شــده ســازماندهی امنیتی، اتوماســیون و پاســخ دهی   SOAR
که به سازمان ها اجازه می دهد تا  است و شامل راه حل هایی اســت 
اطاعات مربوط به تهدیدات امنیتی را در سراسر شبکه توزیع شده 
کــرده و ســپس به طور  کــرده، ارتباط بیــن آن هــا را پیدا  جمــع آوری 
خــودکار بــدون دخالــت انســان بــه وقایــع امنیتــی پاســخ مناســبی 

دهد. سه قابلیت مهم فناوری SOAR عبارتند از:
۱- مدیریــت تهدیــد و آســیب پذیری بــرای رفــع آســیب پذیری ها بــا 

گزارش دهی و قابلیت های همکاری. کار رســمی،  گردش  ارائه 
کنــش، از  کل فراینــد وا کــه شــامل  کنــش بــه حــوادث امنیتــی  2- وا
گرفته تا ردیابی و هماهنگی پاســخ ها به یک  برنامه ریزی و مدیریت 

حادثه امنیتی می شود.
کار،  گــردش  ســازماندهی  بــرای  امنیتــی  عملیــات  اتوماســیون   -3

گزارش دهی. فرآیندها، اجرای خط مشی و 

Fortinet توسط CyberSponse اعالم خرید
گســترش طبیعــی رویکرد یکپارچگی امنیتی اســت و این عملکردها 

گذشــته در این زمینه پیشگام بوده است.  Fortinet  در چهار ســال 
 ،CyberSponse کــه خریــد بــه همیــن دلیــلFortinet  مفتخر اســت 
اتوماســیون  امنیــت،  ســازماندهی  برجســته  پلتفــرم  ارائه دهنــده 
 CyberSponse حــل  راه  می کنــد.  اعــام  پاســخ دهی)SOAR(  را  و 
ادغــام   Fortinet امنیتــی  یکپارچگــی  بــا  حاضــر  حــال  در   SOAR
احتمالــی  کنش هــای  وا و  اتوماســیون  قابلیت هــای  کــه  شــده 
دقیق تــر  و  بیشــتر  را   FortiGate و   FortiAnalyzer، FortiSIEM
که عملیــات امنیتی ســاده تر  می کند. همــه این هــا باعث می شــوند 
کــه ســعی در حفاظــت بهتــر از ردپــای  شــده و ســربار ســازمان هایی 

کاهش دهد. دیجیتالی خود دارند، 
Fortinet، »تعــداد  بنیان گــذار و مدیرعامــل  گفتــه »کــن شــی«،  بــه 
گرفتــه  کار  بــه  شــرکت ها  توســط  کــه  امنیتــی  ابزارهــای  روزافــزون 
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با SOAR می توانید به 
صورت خودکار و بدون 

دخالت انسان، اطالعات 
مربوط به تهدیدات 

امنیتی را در سراسر شبکه 
کرده، سپس  را جمع آوری 

کشف و  ارتباط بین آن ها را 
به صورت خودکار به وقایع 

امنیتی پاسخ مناسبی 
دهید

کــه ســازمان ها را در برابــر تخلفــات و مشــکات  کــرده اســت  می شــود، پیچیدگــی عملیاتــی را ایجــاد 
امنیتــی آســیب پذیرتر از قبل می کند. با ادغــام پلتفــرم قدرتمند  SOAR مربوط بــهCyberSponse  با 
یکپارچگــی امنیتــی Fortinet، می تــوان به مشــتریان پاســخ هایی دقیق تر و ســریع تر به حــوادث ارائه 
که  کــرد. همچنیــن توانایی استانداردســازی و مقیاس بنــدی فرایندهایــی را به مشــتری ها می دهیم 

کاهش می دهد. کار و هزینه های مرتبط را  کســب و  وضعیت امنیتی را افزایش داده و ریسک 
پلتفــرم CyberSponse SOAR یــک راه حــل ایــده آل بــرای شــرکت ها و ارائه دهندگان خدماتی اســت 
کز عملیــات امنیتی خود  کثری بــرای مرا کارایی حدا کــه به دنبال ساده ســازی عملیات خود و ایجــاد 
کار با یکپارچه ســازی و آزمایش هشــدارها توســط طیف وســیعی از محصوالت  )SOC( هســتند. ایــن 
کارهای تکراری برای صرفه جویی در منابع ارزشــمند  امنیتی، خودکارســازی تجزیه و تحلیل و انجام 

انجام می شود و امکان پاســخ گویی به حوادث در زمان واقعی فراهم می شود.«
که »ســازمان ها هنوز  گروه استراتژی ســازمانی )ESG( توضیح داد  »جان اولتســیک«، تحلیلگر ارشــد 
کارآمدی  که بتوانــد به آن هــا در  کنــش به حــوادث )IR( هســتند  بــه دنبــال قابلیت های پیشــرفته وا
 SOAR کامــل از راه حل کند. بــرای تحقق این اهــداف، ســازمان های بزرگ بــا رضایت  کمک  بیشــتر 
کــه می تواند به آن هــا در افزایش اتوماســیون، پاســخ گویی بهتر و افزایش  Fortinet اســتفاده می کنند 

کند.« کمک  کاهش هزینه ها  کارآیی، ســرعت و البته  کثری  حدا

CyberSponse SOAR  مزایای بستر
ترکیب فن آوری های  Fortinet و CyberSponse، تیم های امنیت ســایبری را به یک راه حل قدرتمند 
کــه شــامل معمــاری مقیاس پذیــر Enterprise اســت و می توانــد عملیات  و مشــخص مجهــز می کند 



صی
خص

ه ت
گا

ن

             

27

14 شمــاره 

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

14٠٠ آذر  

 CyberSponse پلتفرم
SOAR یک راه حل 

ایده آل برای شرکت ها و 
ارائه دهندگان خدماتی 

که به دنبال  است 
ساده سازی عملیات خود 
کثری  کارایی حدا  و ایجاد 

کز عملیات امنیتی  برای مرا 
خود )SOC( هستند

که بــه راحتــی با همــه فن آوری هــا برای  کانکتــور طراحــی شــده  کنــد. بیــش از 325  SOC را ســاده 
کنترل دسترســی مبتنی بــر نقش، برای  یک واحــد متمرکز ادغام می شــوند. نقطه دیــد، مدیریت و 
کاربر عملکرد بســیار بهتری را فراهم می کند. همچنین پیکربندی  ایمن ســازی داده های مربوط به 
کارهای معمــول باعث  کنش به حادثــه و همچنیــن  اولیه ســاده، خودکارســازی توالــی اقدامــات وا
که به آن هــا امــکان تمرکــز روی فعالیت های مهم  صرفه جویــی در وقــت نیروهــای متخصص شــده 
دیگــر را می دهد. ایــن مجموعــه شــامل پیشــرفته ترین ماژول های مدیریــت پرونــده در صنعت، با 

زمان بندی وقایع و نماهای همبستگی است.
جوزف لومیس، موســس و مدیر ارشد CyberSponse، ارزیابی هایی مشــابه نظرات جان اولتسیک 
که  را تکــرار می کنــد: »ایــن یــک بــازی ایــده آل اســت. ماموریــت CyberSponse همــواره ایــن بــوده 
مدیریــت عملیــات امنیتــی را بــا فن آوری های خاقانــه، بدون زحمــت و موثــر انجام دهــد. نیروگاه 
مشــتریان  کــه  می کننــد  تضمیــن   SOAR CyberSponse فنــاوری  و   Fortinet’s Security ترکیبــی 
تحــت پیچیده تریــن پلتفرم عملیــات امنیتی جهانی، با صدهــا ادغام و البته اجرا و مدیریت آســان 

محافظت شوند.«

جمع بندی: تحول دیجیتال نیاز به یک استراتژی امنیتی پیشرفته دارد

که بــه دنبال رقابــت در اقتصــاد دنیــای دیجیتال  حرکــت تهاجمــی بــازار امروز بــرای ســازمان هایی 
جدیــد هســتند، ضــروری اســت. امــا عجلــه بــرای اســتقبال از مدل هــای تجــاری جدیــد و منابــع 
کاهش امنیــت تمام شــود. برنامه ریــزی اســتراتژیک باید شــامل اتخاذ  دیجیتالــی نبایــد به قیمــت 
یک اســتراتژی شــبکه ای مبتنی بر امنیت، اجرای یکپارچگی امنیتی و اســتقرار یــک پلتفرم متمرکز 
کنترل، ســازماندهی و پاســخ خودکار به رویدادهای سایبری باشد.  SOAR برای اطمینان از دید، 
گرفتن تمام این نکات امری ضروری  گســترش شــبکه ها در جهان امروز، در نظر  با توجه به توزیع و 

برای حفظ امنیت سازمانی است.
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 رمز ارزها، ناجی یا تهدیدی جدید
برای اقتصاد کشورها

که شاید  که با پیشــرفت علم و تکنولوژی در عرصه های مختلف، با واژه های خاصی مواجه می شویم     رمز ارز چیست؟ سال هاســت 
کســی ممکن اســت اســمی از آن  کمتر  که این روزها  درک و مفهــوم آنها برای بســیاری از شــهروندان دشــوار باشــد اما یکــی از مباحثی 

گوش بسیاری از ما خورده است.  که در دنیای مبادالت پولی به  نشــنیده باشد، واژه ای تحت عنوان رمزارز اســت 
کــه بــرای طراحــی آن هــا از  گونــه ای از ارزهــای دیجیتــال و وجــوه اســت  کریپتوکارنســی نیــز شــهرت دارد  کــه بــا نــام  به طورکلــی رمــزارز 

گشــایی از آنها ناممکن و بسیار دشوار است. که رمز فناوری های رمزنگاری استفاده شده 
کنترل رمــز ارزها به طــور معمول به صورت  که  گــر نگاهی به چگونگی وضعیت رمزارزها داشــته باشــید به این مســئله پی خواهیــد برد  ا

گیرند. که رمزارزها در مقابل نظام بانکداری متمرکز قرار   که این مســئله باعث شــده  غیرمتمرکز صورت می گیرد 
کــه یکــی از اساســی ترین  کــه وجــه تمایزهــای بســیاری بــا یکدیگــر دارند  رمــز ارزهــا نیــز از دســته ارزهــای دیجیتــال بــه شــمار می روند 
کدهای بســیار عجیب  گرافیکــی و همچنین  که رمز ارزهــا از پروتکل هــای رمزهای  تفاوت هــای رمز ارزها بــا ارزهای دیجیتال این اســت 
که ردیابی آن بســیار دشــوار و در  گذاری ها باعث ایجاد معامالت امن شــده اســت  کدها و رمز که وجــود این  و پیچیــده ای برخوردارند 

برخی مواقع غیرممکن است.
کاهش  عالوه برآن رمزارزها به دلیل ســاختار غیرمتمرکز خود، دیجیتال بودن، امکان مبادله فردبه فرد، حفظ هویت و ناشناس بودن، 
گیر بودن  کنتــرل تورم و جلوگیــری از تولید بی رویه اســکناس، فرا کنش ها، ســادگی و شــفافیت معامالت،  هزینه ها و افزایش ســرعت ترا
کســب وکارها، نداشــتن محدودیت های قانونی، ســاختار غیرمتمرکز و همچنین ناممکن بودن دست کاری  و تســهیل در جهانی شــدن 

کنش های مالی قابلیت مبادله دارد. معامالت، از ســایر ارزهای دیجیتال منفک بوده و در ترا

محسن عارفی
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گونه ای از ارزهای  رمز ارز 
که برای  دیجیتال است 

 طراحی آن ها از
فناوری های رمزنگاری 

که  استفاده شده 
گشایی از آنها ناممکن  رمز

یا بسیار دشوار است

رمزارز چگونه متولد شد؟

که از این شــیوه  در بررســی چگونگی پدیدارشــدن علم رمزنگاری باید بــه جنگ جهانی دوم بازگردیم 
برای انتقال پیام های نظامی اســتفاده می شــد اما به مرورزمان رمزنگاری به حوزه های بسیار دیگری 
نیــز وارد شــد و برای نخســتین بار دیویــد شــام دانشــمندی امریکایی تبــار در ســال ۱۹83 زمینه های 

که نام آنها vh  e Cash نهاد. کرد  تولــد رمزارزها را فراهم 
امــا فعالیت دیوید شــام در این حوزه تنها به پدیدارشــدن e Cash محدود نشــد بلکــه پس از مدتی و 
که در این روش هیچ  کــرد  در ســال ۱۹۹5 پول دیجیتال دیگــری را نیز تحت عنوانDigiCash  معرفی 
فــردی قادر بــه ردگیــری آن نبــود و حتی بانک هــا و دولت هــا نیز قــادر بــه آن نبودند پــس به صراحت 

که دیوید شام پدر پول دیجیتال بوده است. کرد  می توان به این نکته اشــاره 
گرفته شــود، به نخســتین رمزارز جهــان تحت عنوان  گــر اندکی از رخدادهای این ســال ها فاصله  اما ا
کوموتو به  که در ســال 200۹ به وســیله فردی با نــام مســتعار ساتوشــی نا "بیت کویــن" خواهیــم رســید 
که یــک نظام پرداخت جهانی به شــمار مــی رود، به صورت  شــکل غیرمتمرکز اختراع شــد. ایــن رمزارز 
که به صورت همتا به همتا و  کارکردهای مشــابه پول اما بدون پشــتوانه اســت  یک نرم افزار متن باز با 
کاربران انجام می گیرد به همین دلیل بیت کوین از محبوبیت بســیاری برخوردار  بدون واســطه میان 

بوده و برخی به آن لقب پادشــاه رمز ارزها را می دهند.
که یک  کــه هویــت اصلــی پدیدآورنــده بیت کوین هنوز مشــخص نیســت و برخی بــر این باورنــد  ازآنجا
کوموتو معرفی  کرده اند بســیاری از افراد نیز خــود را نا گروه برنامه نویســی بزرگ این محصول را اختراع 
که از ســوی هفته نامه نیوزویک  که یکی از آنها پیرمرد ۶4 ســاله آمریکایی به نام دوریان بود  کرده انــد 

کرد. معرفی شــد و پس از مدتی این مسئله را انکار 
کــه به وســیله ماهنامه »وایــزد« آمریکایی  امــا پــس از آن نیــز در دســامبر 20۱5 در تحقیقاتی مشــترکی 
گرفــت، نگاه هــا به ســوی فــردی با نــام »کریــگ رایت«   و وبــگاه طراحــی و فنــاوری "گیزمــودو" صــورت 
کــه  کــرد  نیــز در دوم مــه 20۱۶ ادعــا  رایــت  کــه  یافــت  بــازرگان اســترالیایی ســوق  رایانــه و  مهنــدس 
که  که برخــی از اعضای انجمــن بیت کوین ایــن ادعــا را پذیرفتند امــا زمانی  کوموتــوی واقعی اســت  نا

بحث اطاعات بیشتر عنوان شــد، از ادعای خود انصراف داد و سپس ناپدید شد.
کــه می تواند باعث نگرانی های بی شــماری  کوموتوی یکی از مســائلی اســت  ناپدید بودن ساتوشــی نا
کــد آن بوده و قادر به  که هر توســعه دهنده ای قادر به بازبینی  که یکی از آنها این مطلب اســت  شــود 
که این امر باعث شده افراد بسیاری  ایجاد تغییرات و حتی ایجاد بیت کوین مخصوص به خود اســت 

درصدد یافتن هویت واقعی او باشند.

چگونگی کارکرد رمز ارزها
کــه فناوری  گیــرد، ایــن امــر به وضوح مشــهود اســت  کامــل بــه رمزارزهــا صــورت  گــر نگاهــی جامــع و  ا
ک چین  کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد، با کمــک می کند تا مبادالت ایمن در  که  غیرمتمرکزی 

کنش ها به صورت دقیق و مستمر به روزرسانی شود. که ســوابق ترا کرده  که بستری را فراهم  است 
که به تولید ارزهای رمزنگاری شده می انجامد به همین  دلیل  استخراج رمز ارزها نیز فرایندی اســت 
که یکــی جذابیت های رمــز ارزها، نداشــتن ماهیــت فیزیکی آنهــا و امــکان نگهداری و  گفــت  می توان 

کیف پول های الکترونیکی است. حفظ آنها در 
باتوجه به این مــوارد، فعاالن حوزه ارزهــای دیجیتال می تواننــد رمزارزها را از صرافی هــای رمز ارزها و 

کنند. کیف پــول الکترونیکی خود نگهداری  کرده و در  حتی دارندگان آنها خریداری 
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که  هر  از آنجا 
توسعه دهنده ای قادر 
کد  به بازبینی یا تغییر  

بیت کوین است یا حتی 
قادر به  ایجاد بیت کوین 
مخصوص به خود است؛ 

همین امر باعث شده افراد 
بسیاری درصدد یافتن 

هویت واقعی خالق بیت 
کوین باشند

تفاوت رمزارزها و ارزهای دیجیتال

اصلــی ترین تفاوت ایــن دو بــازار را می توان در پشــتوانه هــای قانونی موجــود برای آنها دانســت زیرا 
کشــوری حامــی و پشــتیبان بــازار ارزهــای مجــازی اســت ولــی چنیــن  همیشــه یــک ســازمان و ارگان 

شرایطی برای بازار رمز ارزها وجود ندارد.
ح های مرتبط با وضع قوانین نظارتی باعث نگرانی فعاالن این بازار شــده اســت  در بازار رمــز ارزها طر
ح نظــارت بر بازار رمز ارزها، احتمال ســقوط ارزش  گفته می شــود در صورت اجرای ســختگیرانه طر و 
در این بازار وجود دارد ولی در بازار ارز مجازی چنین شــرایطی دیده نمی شود و نظارت دولت بر این 

بازار،  یک مزیت مهم برای آن محسوب می شود.
 یکــی دیگــر از تفاوتهــای مهــم این دو بــازار را مــی توان بــه ثبات موجــود در بــازار مرتبط دانســت. ارز 
کامًا با ثبات اســت و احتمال تجربه نوســان های شدید در ارزش آن در صورت ثبات  مجازی بازاری 
کشور وجود ندارد ولی بازار رمز ارزها بازاری پر نوســان و در حال تغییر است و  اقتصادی وسیاســی در 

گذاری در این بازار با خطر زیادی همراه است. سرمایه 
که رمز ارزها را بــه عنوان منبع حفظ  کزی  کــه تا به امروز تعداد شــرکت ها و مرا نکته دیگر این جاســت 
کشــورها  کم اســت و در بســیاری از  ارزش دارایــی یا وســیله مبادله به رســمیت می شناســند، بســیار 

مبادله  رمز ارزها غیر قانونی است.
گذاری در این بازار  پر خطر اســت و  توصیه می شود مبلغی در بازار رمز ارزها  به همین دلیل ســرمایه 

گذار وارد نشود. که در صورت زیان دهی، آســیب جدی به اقتصاد فرد سرمایه  گذاری شود  سرمایه 

رمزارزها چه کاربردهایی دارند؟
که بسیاری از افراد به سمت آن سوق  که باعث می شــود  کاربردهای مختلفی دارند  به طورکلی رمز ارزها  
که از جمله آنها می توان به امکان ســرمایه گذاری مناســب، انتقال وجه آسان و مطمئن، پرداخت  یابند 
کــرد. به همین دلیــل به صراحت  آســان، انجام ســفرهای متنوع و همچنیــن فعالیت های خیریه اشــاره 

کرد.  که از رمز ارزها می توان به عنوان ابزار پرداخت استفاده  کرد  می توان به این نکته اشــاره 
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گر در بازار رمزارزها قوانین  ا
سخت گیرانه ای وضع و 

اجرا شود امکان ریزش این 
بازارها زیاد به نظر می رسد 

ولی در عوض در بازار ارز 
مجازی امکان وضع قوانین 

این چنینی وجود ندارد

انواع رمز ارزهای شناخته شده

کســی ممکن است نام آن را نشنیده  کمتر  که  1_بیت کوین: یکی از مهم ترین و مشــهورترین رمز ارزها 
کوموتوی به عنوان نخستین رمزارز اختراع شد و بر پایه  که به وســیله نا کوین است  باشــد، همان بین 

گرفت. ک چین مورد معرفی قرار  فناوری با
بیت کویــن به صورت دیجیتال معامله می شــود و عاقه منــدان به خریدوفروش آن نیــازی به مراجعه 
بــه مؤسســات خاصــی را ندارنــد بلکــه خریدوفــروش آن از طریــق صرافی هــای آنایــن ارز  حضــوری 
کیــف پول همراه  که البته الزمه آن داشــتن  دیجیتــال و یا خرید از اشــخاص حقیقی صــورت می گیرد 
کافی  که امکان نصــب آن بر روی تلفن هــای همراه وجــود دارد و با وجــود آن از امنیت  رایگان اســت 

برخوردار می شوید.
که امــروزه در زمــره بهترین رمــز ارزهــا پــس از بیت کوین قرار  2_اتریــوم: اما یکــی دیگــر از رمزارزهایــی 
کــه 4 ســال پــس از بیت کویــن به وســیله برنامه نویس  دارد، اتریــوم نامیــده می شــود. ایــن رمــزارز نیز 
کارکرده و افراد بســیاری به دلیل  ک چین  جوانی به نام ویتالیک بوترین خلق شــد، بر پایه فناوری با

پیشرفت چشــمگیر اتریوم، به سمت استخراج آن سوق یافته اند.
اما باتوجه به اینکه در ایران امکان دسترســی به بازارهای جهانی با مشــکات بسیاری مواجه است، 

خریدوفروش اتریوم از طریق صرافی های آناین معتبر ایران امکان پذیر اســت.
کریس الرسن معرفی شد. این رمزارز  کالب و  3_ریپل: رمزارز ریپل در سال 20۱2 به وســیله جید مک 
کاربرد دارد، در حال حاضر یک شبکه پرداخت جهانی  کم هزینه و دقیق  که در پرداخت های ســریع، 

محسوب می شود.
کاهش اســتفاده  که این امر باعث  وجه تمایز ریپل با دیگر رمز ارزها نیاز نداشــتن به اســتخراج اســت 

از توان محاســباتی و به حداقل رساندن تأخیر شبکه می شود.
که بــا به روزرســانی بیت کوین و رفع  کش: این نوع رمزارز شــاخه ای از بیت کوین اســت  4_بیت کویــن 
که وجه تمایز برجســته آن با بیت کوین افزایش  که در آن وجود داشت، شکل گرفته اســت  مشــکاتی 
کوتاه تریــن زمان ممکــن افزایش  که این مســئله ســرعت انجــام معامــات را در  ک ها اســت  حجم با

می دهد.
کش هماننــد بیت کویــن از 2۱ میلیــون واحد برخــوردار اســت و الگوریتم اســتخراج آن نیز  بیت کویــن 

مانند بیت کوین است.
کتبر 20۱۱ به وســیله چارلــی لی ایجاد  ک چین اســت در 7 ا 5_الیت کوین: ایــن رمزارز نیــز مبتنی بر با
شــد  و بــدون نظــارت هیــچ نهــاد و ســازمانی بــه طــور 

غیرمستقیم به فعالیت می پردازد.
که بســیار بــه بیت کوین  این رمزارز نیز 
خ  نــر دارای  تنهــا  دارد،  شــباهت 
و  اســت  ســریع تری  تولیــد 
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کوتاهی صورت می گیرد. کنش های آن در زمان  ترا
کــه ارزی پایــدار بــه شــمار مــی رود و بــر پایــه ارز فیــات به صــورت  6_تتــر: امــا یکــی دیگــر از رمــز ارزهــا 
کــه بــه دلیــل پشــتیبانی به وســیله دالر امریــکا،  ک چیــن اســت، بــه تتــر شــهرت دارد. ایــن رمــزارز  با
کوین راه اندازی شــده و هدف آن  کوین نیز نامیده می شــود، در ســال 20۱5 به وســیله رئال  اســتیبل 

سرعت بخشی به پروسه انتقال ارز است.
کــه از جملــه آنها می تــوان به  گی هــای خاصی برخوردار اســت  تتــر نیز همچون ســایر رمــز ارزهــا از ویژ

کرد. کارمزد پایین اشاره  کنش ها و همچنین  داشــتن ثبات قیمتی، سرعت بخشــیدن به ترا
که تا به امــروز بیش از 2000 رمزارز  کرد، این اســت  کــه در خصوص رمز ارزها باید به آن توجه  اما آنچه 

که تنها تعدادی از آنها به شــهرت و محبوبیت دست یافته اند. در جهان معرفی شده  

فواید استفاده از رمزارزها
کاربران از آنها بی اطاع باشــند.  که شــاید بســیاری از  امــا اســتفاده از رمز ارزها فوایــدی نیز در بر دارد 
ک چین و رمــز ارزهــا، دسترســی بین المللــی و آزاد پرداخت،  یکــی از مزایــای بهره گیــری از فنــاوری با
ســرعت بــاال در انتقــاالت بین المللــی، هزینه پاییــن عدم وابســتگی به سیاســت های اتخاذ شــده در 

کند. که می تواند حس امنیت را در افراد ایجاد  دولت ها و نظارت آنها اســت 
تحریم هــای  شــرایط  تأثیــر  نگــران  ارزهــا  رمــز  از  اســتفاده  بــرای  ایرانــی  شــهروندان  از  بســیاری 
که استفاده از رمز ارزها، در شــرایط تحریم به  اعمال شــده بر ایران هســتند. این در حالی اســت 
کردن  گیرنده، ناتوانی دولت ها و مسئوالن در بلوکه  دلیل غیرقابل شناســایی بودن فرســتنده و 
رمــز ارزهــا و مصــادره آنهــا و همچنیــن امــکان شــفافیت، رهگیــری و قراردادهای 
هوشــمند اســتفاده از رمــز ارزهــا نمی تواند بــرای شــهروندان باعث ایجــاد چالش 

شود.
کاهش قــدرت تحریم  عاوه بــرآن بهره گیری از رمــز ارزها در ایــن برهه زمانــی باعث 
دالر آمریــکا علیه ایــران، عدم امکان جعل رمــز ارزها و افزایش ســرمایه گذاری خارجی در 
کسب وکارهای داخلی و حتی رشد و رونق صادرات  کشور، آسان سازی روند جهانی شدن 
غیرنفتــی و در نهایت امــکان ایجاد رمز ارزهــای منطقه ای و حتی آسان ســازی پیمان های 
پولی دوجانبــه و چندجانبه می شــود. به همین دلیل به نظر می رســد باتوجه بــه تحریم ها 
کمکی  کم اســت، اســتفاده از رمزارزهــا می تواند  کشــور حا که بر  و شــرایط اقتصادی خاصی 

مطلوب به شمار رود.

معایب و چالش های رمز ارزها
کشــور ما و حتــی شــهروندان دارد،  کــه اســتفاده از رمز ارزهــا برای  عــاوه بــر فوایدی 
که به نظر می رســد باتوجه به  معایــب و چالش هایــی نیز دراین خصوص وجــود دارد 
که از جملــه آنها می توان به نبود  گیرد  نوظهــور بودن آنها، باید موردتوجــه ویژه قرار 
قوانیــن و مقــررات مشــخص، نوســانات قیمتــی و عــدم ثبــات، مشــخص نبــودن هویــت 
گسترش  گیرنده، فرار مالیاتی، ایجاد بحران در اقتصاد واقعی، پول شویی و  فرســتنده و 
بخــش غیررســمی اقتصــاد، برگشــت ناپذیری وجه، مشــکات امنیتــی، تضعیــف بانک 
کنش برای مبــادالت داخلی، مصرف  مرکزی و نهادهــای مرتبط، مدت زمان بــاالی ترا

کرد. گروه های تروریســتی و معاند سیاسی اشاره  انرژی باال و همچنین تأمین مالی 
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رمز ارزها در چه کشورهایی محبوبیت بیشتری را دارند؟
کشــورها  بر اســاس آمارهــا و اطاعات منتشــر شــده، ارزهــای دیجیتــال رمزنــگاری شــده در برخی از 
کاربران بســیاری در جهان به دنبال اســتخراج و تبدیل پول و سرمایه  محبوبیت بیشــتری داشــته و 
خود بــه رمز ارزها هســتند زیرا طی ســال های اخیر با خرید و اســتخراج رمزارز، پول های بســیاری به 

دست آورده اند.
کلمبیا، آرژانتین،  کشــورهای ترکیه، برزیــل،  کشــورهای مختلف جهان رمز ارزها به ترتیب در  در بین 
آفریقای جنوبی، مکزیک، شــیلی، چین، اندونزی، اســپانیا، روسیه، دانمارک، اســترالیا، انگلستان، 

امریکا، فرانسه، آلمان و ژاپن از بیشــترین محبوبیت برخوردار هستند.
کلمبیــا، مصــر، اندونزی، ایــران، نپال،  کشــورهای الجزایــر، بولیوی، چیــن،  کــه  این در حالی اســت 
مقدونیه شــمالی، روســیه و ترکیــه نیز در ســال های اخیــر محدودیت هــا و ممنوعیت هــای خاصی را 

گرفته اند. برای استفاده از رمز ارزها در نظر 

پیش بینی آینده بازار رمز ارزها در جهان
ح اســت به نحوی کــه برخی بر این  در خصــوص آینده بــازار رمز ارزهــا دیدگاه ها و عقاید بســیاری مطر

کنونی، در آینده بحران مالی ســال 2008 دوباره تکرار خواهد شد. که با ادامه روند  باورند 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و مایکل هســو با ابــراز نگرانی در خصوص  گری جنســلر رئیس 
کــه بــازار رمــز ارزهــا بــه دلیــل افزایــش چشــم اندازهای نظارتی،  وضعیــت رمــز ارزهــا، بــر ایــن باورنــد 
گری جنســلر معتقد است بسیاری از  که  مســیری نزولی را در پی خواهد داشــت. این در حالی است 
کمیســیون بورس  دارایی های دیجیتال باید به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شــده و تحت نظارت 

گیرد. قرار 
که رمزارزها هر روز مورد اســتقبال بیشــتری قرار می گیرد  اما در ایران نیز به وضوح مشــاهده می شــود 
که طبق  و در پی آن افراد بســیاری در ســال های اخیر به ســمت رمز ارزها ســوق یافته اند به طــوری 
آخریــن آمــار در صرافی های رمــزارز ایرانی روزانــه بین 3 تا 5 هــزار میلیــارد تومان مبادلــه مالی انجام 
که البته پیش بینی می شــود باتوجه به  که به وســیله 7 تا ۱2 میلیون ایرانی صورت می گیــرد  می شــود 
کشور و تحریم ها و تورم، روزبه روز بر شــمار عاقمندان به رمز ارزها  کم بر  شــرایط خاص اقتصادی حا

کنند. کشور افزوده شود و بســیاری از افراد اقدام به خرید و فروش رمز ارز  در 

 تا به امروز بیش
از 2000 رمزارز در جهان 

که تنها  معرفی شده  
تعدادی از آنها به شهرت و 

 محبوبیت
دست یافته اند
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که طی دهه های اخیر جای خود  که منکر نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم باشد  کســی را یافت  امروزه به ســختی می توان 
کســب وکارهای آنالین نیز با رشــد  گســترش روزافــزون اینترنــت همراه، تجــارت الکترونیکــی و  کرده اســت. با  را در جوامــع باز 

چشــمگیری مواجه بوده و بالطبع تغییرات منتج از آن در بازارها و صنایع غیر قابل انکار اســت.
 در حال رشــد اســت و هــرروزه ســرمایه گذاران 

ً
کســب وکارهای آنالیــن در ایران دائما بــا توجه بــه اینکه بــازار اســتارت آپ ها و 

کوسیســتم هســتند، پایــش فعالیت هــا و بازارهای مختلــف این حوزه  کوچ به این ا کســب وکارهای ســنتی بیشــتری در حال  و 
گســترش آن  کوسیســتم، بتوان در راســتای رشــد و  از اهمیــت بســیار برخــوردار اســت تا با بررســی و تحلیــل تمامی ابعــاد این ا

گام های مؤثر برداشت.
مرکــز پایــش تجــارت الکترونیکــی )ECM( با اســتفاده از به روزتریــن ابزارهــا و روش هــای تحقیقاتی و با بررســی بیــش از 5 هزار 
کوسیســتم  کســب وکارهای اینترنتــی، رصد اخبــار مربــوط به ا کســب وکار آنالیــن، ده هــا نهــاد و ســازمان مرتبــط بــا اینترنــت و 
گزارش هــای بانک مرکــزی، شــاپرک، مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی و... اقدام به  کســب وکار های آنالیــن و اســتارت آپ ها، 
گزارشــی با بیش از هــزار صفحه، تهیه و  کــه نتیجه آن در  کرده اســت  کســب وکارهای آنالین ایران  پایش محیط اســتارت آپی و 

گزارش می پردازیم. تنظیم شده اســت. در ادامه به بررسی بخشی از این 

 فراز و فرود تجارت الکترونیکی
و کسب وکارهای آنالین در ایران
احمدیان معصومه 
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موفق تریــن  گفــت  می تــوان  و  برمی گــردد   80 دهــه  بــه  ایــران  در  آنایــن  کســب وکارهای  شــکل گیری 
کســب وکارهای اینترنتــی ایــران در همین دوره ایجاد شــد و در دهــه ۹0 با ســرعتی خیره کننده به رشــد 
اجتماعــی،  شــبکه های  آنایــن،  خرده فروشــی های  گ نویســی،  وبا ســرویس های  داد.  ادامــه  خــود 
کســب وکارهای آناین، در  کســب وکارهای پلتفرمــی و... بــه عنــوان مهم تریــن  نیازمندی هــای آنایــن، 

همین دوره ایجاد شدند.

عوامل مؤثر در توسعه کسب وکارهای آنالین
کسب وکارهای آناین در ایران طی دو دهه اخیر متأثر  کلی توســعه تجارت الکترونیکی و فضای  به طور 
کــه در زیر به برخــی از مهم ترین  از عوامل تســهیل کننده و بازدارنده درونی و بیرونی بســیار بوده اســت 

آنها اشاره می شود:
کارت های بانکی   باال رفتن ضریب نفوذ 

  افزایش تلفن های هوشمند و ارزان قیمت
  باال رفتن ضریب نفوذ اینترنت پرســرعت در ایران 

کارت بانکی  کنش هــای بانکی از طریق رمز دوم    امکان انجام ترا

کســب وکارهای سنتی به دلیل احساس خطر   مخالفت برخی از 
کشور  کاربران از    حساسیت های سیاســی مختلف به دلیل احتمال خروج اطاعات 

  حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور 
  ضعف قانون گذاری و مشــکات مربوط به برخورد نهادهای دولتی و قضایی

کنــار افزایــش ضریــب  شــروع ارائــه اینترنــت نســل ســوم و چهــارم توســط اپراتورهــای تلفــن همــراه در 
نفوذ تلفــن همراه هوشــمند بــه دلیــل ورود تلفن های هوشــمند اندرویــدی ارزان قیمت نظیــر هواوی، 
سامســونگ و ســایر برندهــای چینی به بــازار ایران، افزایش وابســتگی زندگــی روزانه مــردم عادی حتی 

کســب وکارهای آناین را در پی داشت. درآمد آنها به برخی 
کارت هــای بانکی و اســتفاده  در ایــن میــان تبلیغات شــرکت های پرداخت آنایــن در دریافــت رمز دوم 
تلویزیونــی و بیلبوردهــا درخصــوص  گســترده  تبلیغــات  بــرای پرداخــت قبض هــا و خریــد شــارژ،  از آن 
و  اســتارت آپ ها  بیشــتر  و  بیشــتر  رونــق  باعــث  و...  مــردم  گاهــی  آ افزایــش  آنایــن،  کســب وکارهای 

کسب وکارهای آناین در ایران شد.
کســب وکارهای آناین نیز به مانند هر تجارت دیگر در هرجــای دنیا، با چالش ها و  که  گفته پیداســت  نا
کوسیســتم در ایران اما بــا چالش هایی از جنــس دیگر مواجه  موانــع مختلف روبرو بوده و هســت. این ا
بوده اســت؛ فیلترینــگ، وجود قوانیــن مختلف و لزوم اخــذ مجوزهــای متعدد، تحریم هــا و محدودیت 
کنــدی  یــا  اقتصــادی، قطعــی  پــول، شــرایط متاطــم  انتقــال  و  از ســرویس های بین المللــی  اســتفاده 
کرونــا، تأثیرات شــگرف و بعضًا  کســب وکارهای ســنتی و ایــن اواخر همه گیــری  اینترنــت، تهدیــد فعاالن 

کشور داشته است. کســب وکارهای آناین در  غیرقابل جبرانی بر 
گفتــه شــد؛ ارائه اینترنت نســل ســوم و چهــارم پهــن باند ســیار توســط اپراتورهــای تلفن  که  همانطــور 
که  گزارشی  کشــور داشــت. براساس  کســب وکارهای آناین در  همراه، تأثیر زیادی بر رونق بیش از پیش 
کرده است،  ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات( منتشــر 
که  کمتــر از ۱0 میلیون تخمین زده می شــود در حالی  تعداد مشــترکین اینترنت در ایران در ســال ۱3۹2 
که از  این رقم در پایان ســال ۱3۹۹ به بیش از 84 میلیون مشــترک رسیده اســت؛ 84 میلیون مشترکی 

کسب وکارهای  شکل گیری 
آنالین در ایران به دهه 80 

برمی گردد اما با ورود به 
دهه 90 این رشد به شکل 

چشمگیری سیر صعودی 
گرفت به خود 
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انواع فناوری های دسترســی به اینترنت برای مصارف مختلف استفاده می کنند. 
گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی؛ اســتان های تهران، خراســان  براســاس همین 
کاربــران پهن باند ســیار و ثابت، پنج اســتان  رضــوی، اصفهان، خوزســتان و فــارس با بیشــترین تعداد 

صدر فهرست مشــترکان اینترنت در ایران را تشکیل می دهند.

سهم مبلغی و تعدادی ابزارهای پرداخت در سال 1399
کنش هــای اینترنتــی خــود را از طــرق مختلــف و بــا اســتفاده از ابزارهــای  کاربــران اینترنــت در ایــران ترا
کرده اســت »خرید  مختلــف پرداخــت انجــام می دهند. بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایــران اعــام 

کارتخــوان« با بیش از 83 درصد بیشــترین ســهم مبلغــی و تعدادی ابزارهــای پرداخت در  در ابــزار 
ســال ۱3۹۹ را تشــکیل می دهد. »خریــد در ابزار اینترنــت« و »خرید شــارژ و پرداخت 

قبوض« نیز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

کنش های اینترنتی سال  توزیع مبلغ و تعداد ترا
1399

کنش هــای اینترنتــی  براســاس اطاعــات مربــوط بــه ترا
شــبکه  توســط  کــه   ۱3۹۹ ســال  در  کاربــران 

کارت )شــاپرک( منتشــر  الکترونیکــی پرداخــت 
 20 از  بیشــتر  بــازه  کنش هــای  ترا اســت،  شــده 
کل  مبلــغ  از  درصــد   54.۱2 تومــان،  میلیــون 
کنش هــای اینترنتــی ســال ۱3۹۹ را تشــکیل  ترا

کنش هــای  ترا کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می دهــد. 
تعــداد  از  30.2۹ درصــد  تومــان،  هــزار   ۱5-25 بــازه 

تشــکیل  را   ۱3۹۹ ســال  اینترنتــی  کنش هــای  ترا کل 
می دهد.

اینترنتــی،  کنــش  ترا هــر  انجــام  بــرای  اســت  بدیهــی 
پاســخ  اخــذ  و  پــردازش آن  پیــام،  ارســال  فرآینــد 
مقتضی صورت می گیــرد. درواقع به فرآیند تبادل 

اطاعات میان درخواســت کننده و سوئیچ )مجموعه ای از ســخت افزار، نرم افزار و 
گفته می شــود. در این میان، شــرکت های PSP )شــرکت های ارائه دهنده  کنش  پایــگاه داده( ترا

خدمــات پرداخــت الکترونیکــی( در پروســه پرداخــت الکترونیــک، واســطه بیــن بانک هــا و مشــتریان 
گــزارش  ماهیانه  که عمــًا خدمات بانکی را بــرای عموم مردم پیاده ســازی می کنند. براســاس  هســتند 
کــه بــا  مطالعــه شــاخص های عملکــرد تعــدادی و مبلغــی شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات  شــاپرک 
پرداخت )PSP( انجام می شــود؛ شــرکت »به پرداخت« در مهرماه ســال ۱400 بیشــترین ســهم تعدادی 
کنش هــا را  بیــن PSPها به دســت آورده و شــرکت های »پرداخــت الکترونیک ســامان« و »  و مبلغــی ترا

گرفته اند. تجارت الکترونیک پارســیان« در رتبه های دوم و سوم جای 
گزارش مهرماه ۱400 شــاپرک؛ شــرکت »بــه پرداخت« عاوه بر بیشــترین ســهم تعــدادی و مبلغی  طبــق 
کارتخــوان فروشــگاهی، تعداد و  کنش هــای موبایلی، مبلــغ  کنش هــا، در مــواردی ازجملــه تعــداد ترا ترا
کنش پرداخت قبض و خرید شــارژ و... نیز دارای رتبه نخســت در میان  کنــش خرید، تعداد ترا مبلغ ترا

تعداد مشترکین اینترنت در 
کمتر از  ایران در سال 1392 
10 میلیون تخمین زده شده 

است؛ این در حالی است 
که این آمار در سال 1399 

به بیش از 84 میلیون 
مشترک را نشان می دهد
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شرکت های  PSPاست.
برترین سایت های ایران

برای رتبه بندی وب ســایت ها پارامترهای بســیاری از قبیل مســائل فنی، ارتباط با مشتری، معیارهای 
کدنویســی و... مــورد بررســی قــرار می گیرد. بر این اســاس؛  رتبه بنــدی الکســا )Alexa Rank(، ســاختار 
که یــک بســتر ویدئویی مشــابه یوتیوب اســت و یکی از  در ســال ۱3۹۹ ســایت نمایــش ویدئو »آپــارات« 
بزرگ ترین وب ســایت های ایران به شــمار مــی رود، رتبه اول فهرســت پربازدیدترین ســایت های ایرانی 

کرد. کسب  را 
کاال« دومیــن وب ســایت در لیســت پربازدیدتریــن وب ســایت های ایرانــی  فروشــگاه اینترنتــی »دیجــی 
اســت و ســایت »کارگزاری مفیــد« نیز در رتبه ســوم جــای دارد. این وب ســایت با توجه به رشــد بورس 
که به دلیل بازدید باال و زمان ماندگاری  در ســال ۱3۹۹ صعود چشمگیری در این فهرســت داشــت 

کاربران در ســایت، این رتبه را به خود اختصاص داده است.
وب ســایت »ورزش 3 « و ســایت »شــاپرک« نیز رتبه های چهارم و پنجم را از آن خود 

کرده اند.

برترین اپلیکیشن های ایران
»شــبکه های  درصــد،   33.72 بــا  »ابزارهــا«  کاربــردی  اپلیکیشــن های 
اجتماعــی« بــا ۱۶.45 درصــد، اپلیکیشــن های مربــوط بــه »عکاســی و 
ویدئو« با  7.38 درصد، اپلیکیشــن های »رفت و آمد« با 5.88 درصد 
و در نهایــت اپلیکیشــن های مرتبــط بــا »امــور مالــی« بــا 4.73 درصــد 

برترین اپلیکیشــن های سال ۱3۹۹ در ایران را تشکیل می دهد.
این فهرســت شــامل دو بخش است؛ اپلیکیشــن های برتر سال ۱3۹۹ و 

اپلیکیشن های برتر ایرانی سال ۱3۹۹.
کــروم،  گــوگل  در بخــش اپلیکیشــن های برتــر ســال ۱3۹۹ پنــج اپلیکیشــن 
گــوگل مــپ، جی میــل و واتــس اپ و در بخــش اپلیکیشــن های برتــر  گــوگل، 
ایرانــی ســال ۱3۹۹دیوار، شــاد، ایرانســل مــن، آپ و تقویــم اذان گوی بــاد صبا 

دارای بیشترین تعداد نصب بوده اند.

جمع بندی
کنش های انجام شــده در حوزه  کی از رشــد قابل تأمل ابزار، تعــداد و مبلغ ترا که حا آمارهای ارائه شــده 
گرایــش افراد بــه خرید و پرداخت وجــه از طریــق اینترنت و در  پرداخــت اینترنتی اســت، روند افزایشــی 
نتیجــه تأثیــر ابــزار پذیــرش اینترنتــی در بازار ســال های پیــش رو را بیــش از پیــش نمایان می کنــد. این 
کســب وکار به ارائه  گرایش صاحبان  افزایش نشــان دهنده توســعه فرهنگ خرید اینترنتــی در جامعــه و 

محصوالت و خدمات از طریق بســتر اینترنت است.
کنش هــای انجام شــده از طریق ابــزار پذیــرش اینترنتی  کل ترا از طرفی، رشــد 28.25 درصــدی تعــداد 
کنش های  در ســال ۱3۹۹ نســبت به ســال ۱3۹8 و همچنین رشــد ۱47.73 درصدی مجموع مبلــغ ترا
گذشــته، نمایانگــر افزایــش اعتمــاد افراد  انجام شــده توســط ایــن ابــزار در ســال ۱3۹۹ نســبت به ســال 
جامعــه )بــه عنوان خریــدار یا فروشــنده( به دادوســتد در بســتر اینترنــت، و در نهایــت نویدبخش رونق 

کشور است. کسب وکارهای آناین در آینده  بازار 

کارتخوان«  »خرید در ابزار 
با بیش از 83درصد 

بیشترین سهم مبلغی و 
تعدادی ابزارهای پرداخت 

در سال 1399 را تشکیل 
می دهد
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 »Voyager-EUS2« یکــی از سیســتم های مایکروســافت آژور با نــام
که بــا ایــن موفقیت،  کامپیوتــر قدرتمنــد جهــان شــده  دهمیــن ابــر 
ســرویس محاســبات ابــری مایکروســافت در لیســت »500 ابررایانــه 

کرده است. قدرتمند جهان« به پنج ســهم دست پیدا 
برتــر«  ابررایانــه   ۱0« جدیــد  عضــو  تنهــا   Voyager-EUS2
شــرکت   EPYC پردازنــده  اســاس  بــر  می شــود که  جهان محســوب 
گرافیکــی NVIDIA A100 طراحی  AMD با 48 هســته و پردازشــگر 

شــده اســت. همچنین ابــر رایانــه مایکروســافت دارای 80گیگابایت 
 Mellanox HDR بانــد  یــک  از  داده هــا  انتقــال  بــرای  و  اســت  رم 
رکــورد  بــه   Voyager-EUS2 می کنــد.  پشــتیبانی   Infiniband
که همین امر  30.05پتافاپ در ثانیه )Pflop/s( دســت یافته اســت 
کافی اســت. با  کامپیوتر برتــر دنیا  بــرای قرارگیــری آن در بیــن ۱0 ابــر 
این حال، سیســتم مایکروســافت آژور فاصلــه قابل توجهی با ســایر 

موارد موجود در این لیست دارد.

گروه  کــه در آن ایــن  کرده  ح  گــروه NSO شــکایتی را مطــر اپــل علیــه 
کمــک بدافــزار پگاســوس متهم  کاربــران آیفــون بــا  بــه جاسوســی از 
شــده اســت. همچنین اطاعاتی نیز در مورد چگونگی استفاده این 
کمک جاســوس افزار  گوشــی های آیفــون و نحوه نفــوذ آنها با  گروه از 

ح شد. پگاسوس در این شکایت مطر
جاســوس افزارهای  از  اســتفاده  کــردن  ممنــوع  اپــل  اصلــی  تــاش 
کاربران  گروه اســت تا در آینده از داده های  توســعه یافته توسط این 
گریــک  کنــد.  محافظــت  احتمالــی  سوءاســتفاده های  مقابــل  در 
ح شــده  فدریکــی، معاون بخــش نرم افزار اپل در مورد شــکایت مطر
گــروه NSO بودجــه فناوری هــای بــدون نظــارت را تامین  می گویــد: 
که مــا بــه دنبــال تغییر ایــن وضعیــت هســتیم. بــا توجه به  می کنــد 
اینکــه محصــوالت اپــل برتریــن محصــوالت از نظــر امنیــت در بــازار 
محســوب م  شــوند.  برخی شــرکت ها با صرف میلیون هــا دالر برخی 
که البته  نرم افزارهای جاسوســی را با حمایت دولت منتشر می کنند 
در نهایت به ایجاد یک شــرایط ناامن و تهدیدهایی برای داده های 
کاربــران خواهــد بــود. به همیــن دلیــل مــا تــاش داریــم تــا امنیت و 

کنیم. کاربران را تقویت  حفاظت از حریــم خصوصی 
کاربران   البته اپل هنوز شــواهدی از حملــه ســایبری از راه دور علیه 

در به روزرسانی های جدیدتر مشــاهده نکرده است. به همین دلیل 
کاربران پیشــنهاد می کند تــا هرچه زودتــر موبایل های خود  کلیه  بــه 
کریســتیچ، بخــش امنیت اپل  گفته ایوان  کننــد. به  را به روز رســانی 
ایــن شــرایط نشــان دهنده مقابلــه اپــل در اســتفاده از نرم افزارهای 
کاربــران در برابــر  جاسوســی اســت. وی بــه تــاش اپــل حفاظــت از 
ایــن  اســت:  گفتــه  و  کــرده  اشــاره  پیچیده تریــن حمــات ســایبری 
کاربــران انجام مــی دهد  شــرکت تاش زیــادی بــرای حفــظ امنیــت 
و ایــن رویکــرد می توانــد نشــان دهنده پیامــی با عنــوان اســتفاده از 
نرم افزارهای جاسوســی تحت حمایت دولت ها غیرقابل قبول اســت 

را به دنبال داشته باشد.

شکایت اپل از گروه NSO به دلیل جاسوسی با بدافزار پگاسوس

مایکروسافت دارنده یکی از 10 ابرکامپیوتر جهان
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و  کــرده  پیــدا  زیــادی  رونــق  اخیــر  ماه هــای  در  رمزارزهــا  بــازار 
فعالیــت  حــوزه  ایــن  در  زیــادی  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
که بــا وجود عمر  می کننــد. یکی از این صرافی هــا، FTX نام دارد 
کــرده. مدیرعامل این صرافی، »ســام  کم، رشــد باالیی را تجربــه 
گر خوش شــانس باشــد، شــاید روزی  که ا بنکمــن فرید« می گوید 
کارش بخوابــد. این موضوع  کنــار میز  تنها 4 ســاعت و آن هم در 
کــه بــازار رمزارزهــا تعطیلــی نــدارد و فعــاالن این  نشــان می دهد 
کار می کننــد، اما آیــا روزی فرا می رســد  حــوزه بطــور شــبانه روزی 
کنار غول های  که صرافی ها و شــرکت های فعال در ایــن زمینه در 
گیرند یــا اینکه  دنیــای فنــاوری ماننــد اپــل و مایکروســافت قــرار 

چنین موضوعی در حد رویا باقی می ماند؟
که بازار  کار مــداوم و بی خوابــی نشــان دهنده این موضوع اســت 
رمزارزها تعطیلی نــدارد، اما بی خوابــی مدیرعامل FTX موضوع 
دیگری را هم انعکاس می دهد: رشــد و پیشــرفت سرسام آور این 

صرافی در 2 سال فعالیتش در بازار.
کرد  گذشــته این صرافی ســرمایه 420 میلیــون دالری جذب  ماه 
تــا ارزش آن بــه 25 میلیــارد دالر برســد، البتــه تنهــا 3 مــاه پیش 
کــرده بودنــد.  ســرمایه گذاران ارزش آن را ۱8 میلیــارد دالر اعــام 
که  کرده انــد  شــرکت های زیــادی در ایــن صرافــی ســرمایه گذاری 
شــامل »BlackRock«، بزرگترین شــرکت مدیریت دارایی جهان 
 »OTPP« نــام بــه  میلیــارد دالری   ۱70 کانادایــی  یــک شــرکت  و 

می شود.

افزایش تمایل به سرمایه گذاری در دنیای رمزارز
جذب ســرمایه توســط FTX نشــان دهنده روند افزایشی تمایل 
حــوزه  اســتارت آپ های  در  ســرمایه گذاری  بــه  ســرمایه گذاران 
که روی توسعه ابزارها  رمزارز است؛ مخصوصا اســتارت آپ هایی 
ایــن  کار می کننــد.  ک چیــن  بــر با آینــده مبتنــی  بــرای ســاخت 
اســتارت آپ ها در ۹ مــاه اول 202۱ موفــق بــه جذب ســرمایه ۱5 
کل ســرمایه گذاری ها در سال  که 5 برابر  میلیارد دالری شده اند 

2020 محسوب می شود.
در فصل ســوم 202۱ شــاهد تبدیل شــدن  ۱2 اســتارت آپ حوزه 
رمزارز بــه یونیکورن بودیم، این اســتارت آپ ها ارزشــی بیش از ۱ 
میلیــارد دالر دارنــد. این میــزان یونیکــورن در 3 ماه یــک رکورد 

برای دنیای رمزارزها به حساب می آید.
یکــی از دالیــل افزایــش ســرمایه گذاری در ایــن حوزه مربــوط به 
افزایش تقاضا برای پول های دیجیتال از ســوی خرده فروشی ها 
حضــور  افزایــش  بــه  منجــر  توانســته  موضــوع  همیــن  می شــود. 
کیــف  شــرکت های ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه و پشــتیبانی از 
پول های رمــزارز و صرافی ها شــود. عاوه بر این، ســرمایه گذاران 
کــه در آینــده قوانین شــفاف تر می شــوند و  پیش بینــی می کننــد 

همچنین موسســات این حوزه را جدی تر می گیرند.
جــدا از ایــن مــوارد، افزایــش قیمــت رمزارزها هــم یکــی از دالیل 
افزایــش جذابیــت ایــن بــازار بــه حســاب می آیــد. طی چنــد ماه 
کوین و اتریوم چندین بار  ح مانند بیت  گذشــته رمزارزهای مطر

 ظهور غول های فناوری
از میان استارت آپ های حوزه رمزارز 
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کوین تا یــک قدمی 70 هزار  کرده اند و قیمت بیت  رکوردشــکنی 
کرد. دالر هم افزایش پیدا 

گســترش است.  عاوه بر این، مرزهای صنعت رمزارزها در حال 
ک چین ســرویس های جدیدی را در زمینه  اســتارت آپ های با
مالــی ارائــه می دهنــد و همچنیــن شــاهد مالکیــت دیجیتــال یا 
همــان NFT هــم هســتیم. عــاوه بــر ایــن، رمزارزهــا بــه دنیــای 
کرده انــد و برخی از آن ها به عنوان مشــوق  بازی ها هــم راه پیدا 
گیمرهــا رمــزارز می دهنــد. ارزش معامــات NFTها در ســال  بــه 
کــرد و از 3۱ میلیون  جــاری میادی رشــد چشــمگیری را تجربــه 
دالر در سال 2020، تا به اینجای 202۱ ارزشی بیش از 2 میلیارد 
دالر داشــته اســت و بســیاری از شــرکت های ســرمایه گذاری در 

این حوزه فعالیت دارند.

حضور شرکت های مالی موفق در بازار رمزارزها
ســرمایه گذاران جدیدی وارد این بازار شده اند و البته صرافی ها 
کمپانی های موفق این حوزه هم در حال ســرمایه گذاری روی  و 
کوین بیــس در فصل  کوچکتر هســتند. بــرای مثال  شــرکت های 
کرده و چنــد هفته پیش  گذشــته 24 قرارداد در این حــوزه ثبت 
هــم FTX و شــرکت های دیگــر از بودجــه ۱00 میلیــون دالر بــرای 

این بازار خبر دادند.
»اندریســن  ماننــد  غول پیکــر  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
و  فیســبوک  اولیــه  مالــی  پشــتیبان های  جــزو  کــه  هوروویتــز« 
اســکایپ بودند و همچنین شــرکت ژاپنی بزرگ »سافت بانک«، 

کردنــد.  ثبــت  رمزارزهــا  حــوزه  در  قــرارداد   ۶ گذشــته  فصــل  در 
چنین سرمایه گذاری هایی باعث شد در ۱5 دوره سرمایه گذاری 

گذشــته، بیش از ۱00 میلیون دالر سرمایه جذب شود. در ۹ماه 

آینده ای نامعلوم
گفته برخــی تحلیلگــران و فعاالن  بــا وجود تمام ایــن موارد، بــه 
کمی مشــابه حبــاب دات کام در دهه ۹0  کنونــی  بــازار، وضعیت 
کــه ســرمایه گذاران به دنبال شــکل دهی  میــادی اســت؛ زمانی 
اصول اقتصــاد وب بودند. حاال اســتارت آپ های حوزه رمزارزها 
در حــال جذب ســرمایه ســنگین هســتند و بــا دوره »بیــت کام« 
بــه  رو  مختلــف  قاره هــای  در  ســرمایه گذاری  هســتیم.  روبــه رو 

افزایش است و به میلیاردها دالر می رسد.
ســرمایه گذاری هایی  چنیــن  کــه  نمی دانیــم  حاضــر  حــال  در 
غول هــای  ماننــد  موفقیتــی  آیــا  و  داشــت  خواهنــد  نتیجــه ای 
فنــاوری در انتظــار اســتارت آپ های حوزه رمــزارز خواهــد بود یا 
خیــر. البته میــزان ســرمایه گذاری در ایــن حوزه هنوز چشــمگیر 
گذشــته افزایش قابل توجهی داشته  نیســت، هرچند نسبت به 

است.
در ایــن میان برخــی ارزش گذاری ها خنده دار به نظر می رســند. 
بــرای مثــال در ســپتامبر ســال جــاری میــادی بــازی ویدیویی 
ک چین است، موفق به  که یک بازی فوتبال روی با  »Sorare«
کــه ارزش آن را به 4.2  جذب ســرمایه ۶80 میلیون دالری شــد 
میلیارد دالر رساند؛ یعنی بیشــتر از بسیاری از شرکت های فعال 

در این حوزه.
که ســرمایه گذاران  این موضوع نشــان می دهد 
عاقــه زیــادی بــه حضــور در ایــن بــازار دارنــد، 
ج  اما مســلمًا تمــام آن هــا برنــده از میــدان خار
خــود  ســرمایه  آن هــا  از  شــماری  و  نمی شــوند 
را از دســت خواهنــد داد. بــا ایــن حــال، آینــده 
اســت و هنوز  نامعلــوم 
ارزش  نمی دانیــم 
حــوزه  شــرکت های 
کجــا افزایش  رمــزارز تــا 
پیدا می کند، اما شاید 
صرافــی  یــک  روزی 
بزرگانــی  کنــار  در  رمــزارز 
مانند اپل و مایکروســافت 

گیرد. قرار 
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