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15 شمــاره 
14٠٠ بهمن  

SDN مفهوم واقعی در مقیاس بزرگ NSX

افزایش اســتفاده از ســرویس های مختلــف تحت شــبکه  نیازمند راه اندازی یک ســرور مختص آن در شــبکه می باشــد. اما ایــن راهکار 
کنتــرل و بررســی  ک قطعــات ســخت افزاری،  خیلــی منطقــی بــه نظــر نمی رســد . از طــرف دیگــر  افزایــش مصــرف بــرق، افزایــش اســتهال
ســخت افزار و نرم افزار به صورت دوره ای ماهانه یا هفتگی، اختصــاص فضایی بزرگ تر برای قرار دادن رک و همچنین ســرور داخل رک 
گزینه ای به نام مجازی ســازی بروند. مجازی سازی سرورها  سبب می شــود تا درحال حاضر بسیاری از شرکت ها و موسســات به سراغ 

ک  گذاری یک ســخت افزار قوی بین چندین ماشین مجازی را ایجاد می کند. در واقع اشترا
کــرد و بــا  کامــاًل جدیــد بــرای شــبکه بندی، ایــن چالش هــای دیتاســنترها را می تــوان حــل  در ایــن راســتا بــا ارائــه یــک مــدل عملیاتــی 
کرده و بــه قابلیــت چابکی بیشــتر و مقرون بــه صرفه بودن دســت یافــت. در این  مدلــی نــو، از موانع شــبکه های فیزیکــی فعلی عبــور 
گی های راهکار NSX انجام داده ایم تــا با این پلتفرم   کارشــناس مهندســی فروش  درباره ویژ گفت وگویی با ســعید نوری پور  خصوص 

مجازی سازی شبکه بیشتر آشنا شویم.

زهرا شیرازی 
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دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

15 شمــاره 
14٠٠ بهمن  

در سال 2012 شرکت 
VMware، شرکتی با نام 

»Nicira« را خریداری کرد 
که بر روی مجازی سازی 

شبکه و شبکه های 
نرم افزارمحور فعالیت 

می کرد و تولد NSX به آن 
زمان بازمی گردد

راهکار NSX چیست و چه کاربردی دارد؟

در   Virtual Networking یــا  شــبکه  مجازی ســازی  جهــت  پلتفــرم   یــک   ،VMware NSX راهــکار 
مــدل   ،NSX اســت.   SDDC (Software Defined Data Center) بــه  مــدرن موســوم  دیتاســنترهای 
کامل در نرم افزار بازآفرینــی می کند و امکان ایجاد و آماده ســازی هرگونه توپولوژی از  شــبکه را به طور 

شبکه های ساده تا شــبکه های پیچیده Multi-Tier را میسر می سازد. 
پتلفــرم NSX-T یــا راهــکار Next-Generation Software-Defined Networking Solution شــرکت 

VMware مناسب محیط های Multi-hypervisor ، Cloud-native applicationها و ... است.
 این راهکار چه نوع سرویس یا مزیتی در اختیار سازمان ها قرار می دهد؟

این تکنولوژی، مجموعه ای از ســرویس های شــبکه مانند Firewallهــا، Load Balancerها، VPNها، 
NATهــا، Logical Switch هــا، Distribute Logical Routeهــا اســت. همچنین امنیــت Workload را 
 Micro-Segmentation، ،هــاDistributed Firewall از طریق مکانیزم هــای امنیتی مختلــف همچون

Guest Introspection، Spoof Guard و... را فعال می کند. 
 Paolo وF5 (Big IP LTM)  هایــی همچــونvirtual appliance کــردن عــاوه بــر آن، قابلیــت اضافــه 
 VMware vRealize Operation به این ســاختار نیز وجود دارد. همچنین می توان توســط ابزار Alto
 VMware vRealize Log و توسط NSX به مانیتورینگ شــبکه مجازی مبتنی بر Manager(vROM)

Insight(vRL)، به جمع آوری  log های این پتلفرم پرداخت.

SDN چیست؟ و برای این محصول چه کاربردی دارد؟

کمک ایــن مفهوم الیــه Control Plan و  SDN یکــی از انقاب هــای صنعت IT محســوب می شــود. به 
 Data در یــک نقطــه متمرکز به صــورت نرم افــزاری و یکپارچه قرار می گیــرد و الیه Management Plan
که پیــش از این در هیــچ محصولی از این  گانه در تجهیــز قرار می گیــرد، در حالی  Plane بــه طــور جدا
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15 شمــاره 
14٠٠ بهمن  

NSX یک پلتفرم 
که  مجازی ساز شبکه است 

گی های یک شبکه را  ویژ
شبیه سازی می کند

گانــه مورداســتفاده قــرار نمی گرفــت و هــر دو بــه  حــوزه Data Plan از Control Plan بــه صــورت جدا
صورت متمرکز در تجهیز قرار داشتند.

نقــش  در  هــم  کــه  کــرد  اشــاره   NSX-T Manager بــه  می تــوان   NSX-T اجــزای  اصلی تریــن  از 
Management Plan و Controll plan وظایفی برعهده دارد. 

Data Plan  در ســاختار NSX-T به Transport Node سپرده شده اســت. هر Host فیزیکی یا مجازی 
یــک transport Node  اســت. بــه عبــارت دیگــر هــر Transport Zone وضعیت مــرز ارتباطــی الیه بین 
Object هــا را مشــخص می کنــد و Object هــای زیــر هــر Transport Zone  می تواننــد ارتبــاط دوالیــه 
کننــد. برای اینکــه NSX-T بتوانــد یک Host را بــه عنــوان  Data Plan بپذیــرد و تبدیل  با هــم برقرار 
به نــام  Agant ایــن  از  بخشــی  شــود.  نصــب   host درون    Agant بایــد  شــود،   Transportb Node  بــه 

 CCP (Central Control Plan) ارتباط با LCP  معرفی می شود که وظیفه LCP (Local Control Plan)
تشــکیل  را   NSX Manager کاســتر  کــه  زمانــی  اســت.   Central Control Plan همــان   CCP اســت. 
که در   CCP گفته شــد، اطاعات بیــن که  می دهیــم، Controller هــا در آن نصب می شــوند. همانطور 

NSX Manager وجود دارد، با Transport node ها از طریق LCP انجام می شود. 

LCP و CCP  چه وظایف و کارآیی هایی دارند؟ 

کــه در NSX قــادر به ســاخت Logical Switch هســتیم و  باید بــه این موضوع توجه داشــته باشــیم 
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15 شمــاره 
14٠٠ بهمن  

 NSX Manager وظیفه
اصلی، ایجاد قوانین برای 
سوییچ ها، مسیریاب ها و 
دیواره های آتِش منطقی 

 در سطح کل محیط
 Cross vCenter است

تشــکیل   Vcenter ســاختار  در   Port Group یــک  درواقــع  می ســازیم،   Logical Switch یــک  وقتــی 
 می شــود و در ادامه ایــن Port Group یک امــکان فوق العــاده به ما می دهــد و می توان بــا آن ارتباط

 TEP (Tunnel endpoint Protocol) کمــک کار بــا   L2 over L3 در شــبکه NSX داشــته باشــیم. ایــن 
فراهم می شود. 

 TEP حداقل نیاز به یک host انجام می شــود. هر TEP ها از طریق host درواقع تمامی ارتباط ها بین
که با آن به وســیله پروتکل Geneve با host های دیگر ارتباط را برقرار  که IP  آدرسی است  آدرس دارد 
می کنــد. پروتــکل Geneve روی UDP 6081 عمــل انتقــال را انجام می دهــد. پس از ایــن توضیحات، 

کارآیی CCP و LCP آشنا شد. بهتر می توان با 
Arp table، Mac table وTEP table تشــکیل  از ســه جــدول   CCP کــه گفــت  بایــد   CCP در توضیــح
کــه هــر  کــه VNI to TEP IP را در خــود دارد و نشــان می دهــد  می شــود. جــدول TEP جدولــی اســت 
که ماشــین مجــازی یا فیزیکی روشــن می شــود،  گرفتــه اســت. زمانی  VNI بــه روی چــه TEP IP قــرار 
VNI to TEP IP آن بــر روی LCP مربوطــه تشــکیل می شــود. ســپس ایــن فرآینــد بــرای CCP ارســال 
که هر VNI چه TEP IP دارد و درواقع  که در آن نشــان می دهد  کنون CCP جدولی دارد  می شــود و ا
که شــامل آن  بــر روی چه Host هایــی وجــود دارد. CCP این جــدول را به Host هایی ارســال می کند 
گر Host ای، این VNI را نداشــته باشد، جدول برای آن ارسال نمی شود.  VNI است، بر این اساس ا
کل فرآیند ارسال و دریافت  جدولMac  جدولی شامل MAC و TEP IP است و همانند جدول قبلی 
 Host هــا را طی می کنــد و درواقع اطاعات دقیق تری از ماشــین های مجــازی مربوط به Host و CCP
 IP و MAC Address کــه که همــان MAC آن اســت را در خود دارد. جــدول ARP هم جدولی اســت 
 CCP مربــوط به ماشــین های مجــازی و فیزیکی را در خــود دارد و همانند جــداول قبلی به Address

ارسال می شود و آن نیز برای همه Host ها ارسال می کند.
بعد از Deploy کردن NSX چه باید کرد؟  

کنیــم. بعــد از تشــکیل Cluster ای از NSX هــا، مرحلــه  کــه Vcenter را بــه NSX معرفــی  الزم اســت 
کــه بــرای آن  آماده ســازی Host هــا انجــام می شــود. یکــی از ایــن آماده ســازی ها موضــوع TEP اســت 
که جدول TEP را تشــکیل  نیاز بــه یک Pool آدرس اســت. پیــش از این به TEP IP هایی اشــاره شــد 
می دهــد. درواقــع از ایــن جــدول POOL انتخاب می شــود و بــه Host ها اختصــاص می یابــد. در این 
مرحلــه بــا اختصــاص  TEP IP، بــه هــر Host یــک VM kernel  اضافه می شــود و ایــن Vm kernel به 

عنوان TEP Address وظیفه ارتباط الیه 2 بین host ها و یا داخل یک دیتاســنتر را خواهد داشت.
کــه Logical Switch ایجــاد می کردیــم، یــک Port group در DV Switch ســاختار  در NSX-V زمانــی 

که در ادامه به آن می پردازیم. vsphere تشــکیل می شد ولی در NSX-T دو مدل داریم 
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 NVDS متصل شــویم، الزم اســت از Cloud قــرار دارد و یــا بخواهیم به ســرویس های تحــت Multi Hypervisor کــه نرم افــزار NVDS: زمانــی 
استفاده شــود. مدیریت NVDS با NSX Manager است و دیگر به Vcenter وابسته نیست. 

کرد.   که Hypervisor در محیط  Vsphere قرار دارد و از نسخه Vsphere  7  اســتفاده می شود، می توان از VDS استفاده   VDS:  زمانی 
کــه در VDS این امکان وجود  کارایی هر دو این موارد خوب اســت، اما برای اشــاره به تمایزها، می توان به این نکته توجه داشــت  بنابرایــن 
که ترافیک VM ارســال می شــود، ترافیک TEP نیز عبور داده شــود، اما در NVDS باید Uplink های مجزا  که روی همان Uplink هایی  دارد 

گرفته شود. در نظر 
در شرایطی که هم Vsphere ، هم سرور فیزیکی وMulti Hypervisor  وجود داشته باشد، باید از کدام استفاده کرد؟

کار  گر از vsphere ورژن 7 اســتفاده می شــود، بهتر اســت برای محیط Vsphere از VDS و برای محیط های دیگر از NVDS بهــره برد. با این  ا
Data plan ســاختار مجازی vsphere از دیگر محیط ها جدا می شود. 

درخصوص Transport Zone که پیش از این بدان اشاره شد، بیشتر توضیح دهید.

Transport Zone مفهــوم جدیــدی نیســت و در محصــول  NSX-V هــم وجــود داشــت، اما فقــط یــک نــوع Transport Zone در آن بود.  در 
 NSX بــرای ترافیک داخل شــبکه Overlay  وجــود دارد. درواقــع Vlan و Overlay بــه نام هــای Transport Zone دو نــوع NST-T محصــول
ج شــبکه NSX اســت. به عبارت دیگر Overlay همان ترافیک بین ماشــین های مجــازی درون یک یا چند  اســت و Vlan برای ارتباط با خار
Host اســت. این ترافیک امروزه ســهم زیادی به خود اختصاص می دهد و یکی از دالیل اصلی اســتفاده از محصول NSX به  شــمار می رود. 
کاربــرد دارد. یعنی این مدل  کنیم،  ج به شــبکه داخل ایجاد  ج از شــبکه و از شــبکه خار که قرار اســت ارتباط Host ها به خار Vlan هم زمانی 

که ترافیک ها تبدیل به Vlan می شود. Transport Zone  برای جایی اســت 

 برای اینکه الیه ای مثل DMZ در دیتاسنتر داشته باشیم، باید چه کاری انجام داد؟

که ترافیک Host ها و ماشــین های مجازی چگونه جابجا شود و با این  کاربر مشــخص می کند  در NSX-T ســاختار Zero Trust وجود دارد و 
کار شــرایط ایجاد الیه هایی مثل DMZ بســیار راحت اســت و مثل ســاختارهای ســنتی نیاز به تغییر توپولوژی نیســت و به راحتی می توان با 

کرد. Distribute Firewall در هر Transport zone این امکان را ایجاد 
دلیل ایجاد ساختار  NSX  Clusterچیست؟ 

که  Cluster ای از NSX Manager تشــکیل می شــود، ایــن Role هــا و دیتابیس ها به  NSX شــامل ســه Role و یک Database اســت و زمانــی 
صورت  Distribute ســاخته می شــود. این سه  Role شــامل Policy Role ، Manager Role ، Controller Roleاســت. دو تا از این Role ها به 
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نام هــای Policy Role ، Manager Role  نقــش Management Plane را ایفــا می کننــد. دیتابیس این 
مجموعه نیز Distributed Persistent Database نام دارد.

 در زمانی که Cluster ای از NSX ها داشته باشیم، چگونه می توان به Management Plan متصل شد؟ 

در حالت cluster ســه حالت Manual، VIP و Load Balance برای اتصال وجود دارد. در حالت اول 
 Manual دارد و حالــت پیش فرض IP Address می کنیم، هرکدام یــک Deploy هــا را NSX که زمانی 
اســت و برای اتصال به هرکدام از IP Address ها می توان متصل شــد و تغییر در هرکدام، به بقیه نیز 

منتقل می شود.
گرفتــه می شــود و به ایــن IP متصل می شــویم و در  در حالــت دوم یــک Virtual IP address در نظــر 
Backend درخواســت ها همیشــه بــه یکی از NSX ها ارســال می شــود و در صــورت Fail بــه بعدی ها 
 NSX که می توانــد خود ارســال می شــود. در حالت ســوم از یک Load Balancer اســتفاده می شــود 

باشد و یا از Load balancer خارجی برای اتصال استفاده شود.
گر IP address مربوط به NSX ها در Subnet های مختلف بودند، چگونه می توان متصل شد؟ ا

در این حالت الزم است از یک Load balancer استفاده شود.

Overlay همان ترافیک 
بین ماشین های مجازی 
 Host درون یک یــا چند

اســت. این ترافیــک امروزه 
ســهم زیادی به خــود 

اختصاص می  دهــد و یکی 
از دالیل اصلــی اســتفاده 

NSX از محصول 
به شــمار مــی رود
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، شــبکه برای کســب وکارها استراتژیک تر از همیشه شــده است. بنابراین شما به یک سیســتم مدیریت شبکه  در دنیای امروز
کاربردی را حفظ  کیفیت و امنیت برنامه هــای  کند و به طور فعــال،  که بتواند اســتقرار و اتصال زیرســاخت را خودکار  نیاز دارید 
کارهــای خســته کننده عیب یابــی آن بــه پایان رســیده  کنــد. بــا Cisco DNA Center، پروســه وقت گیــر آماده ســازی شــبکه و 
گی های اســتقرار Plug-and-Play و مدیریت نرم افزاری image هــا )SWIM(، زمان نصب و ارتقای دســتگاه را به  اســت. ویژ
گســترده از برنامه ها و  کاهــش می دهنــد! Cisco DNA Center همچنیــن یک پلتفرم قابل توســعه بــا پشــتیبانی  چنــد دقیقه 
کــه همه این  کنترل کننده شــبکه متمرکز اســت  سیســتم های خارجی بــرای تبادل داده هــا و اطالعات فراهــم می کند. این تنها 

قابلیت ها را در یک پکیج واحد قرار می دهد.

با Cisco DNA Center بدون عیب و 
سریع شبکه های خود را مدیریت کنید 
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فواید Cisco DNA Center چیست؟

 مدیریــت ســاده: شــبکه های محلــی و شــعبه خــود را از طریق یــک داشــبورد متمرکــز اداره 

کنید.
تقســیم بندی  سیاســت های Zero Trust و  بــه  را  تجــاری  هــدف  امنیــت:  افزایــش   

کنید. پویای endointها تبدیل 
: تامین نیازهای شــبکه و اصاح هدایت شــده آن باعــث افزایش uptime و  کمتر  هزینه هــای 

کاهش زمان مدیریت عملیات شــبکه می شود.
کمک استقرار ســرویس ها و  کلی شــبکه: بهینه ســازی شــبکه هوشــمند ارائه شــده به   تحول 

ابری. برنامه های 
 اطمینــان از عملکرد شــبکه و برنامــه: بینش های شــبکه AI/ML، زمان صرف شــده برای 

کاربر را بهبود می بخشد. کاهش می دهد و تجربه  مدیریت عملیات شــبکه را 
: شــبکه بهینه ســازی شــده برای دسترســی از راه دور و داشبورد ساده و   مدیریت از راه دور

ســازمان یافته، مدیریت از راه دور را از همه نظر آسان تر می کند.

چه چیزی Cisco DNA Center را متفاوت می کند؟
کــه عملیــات شــبکه را ســاده  کامــل اســت  کنتــرل  Cisco DNA Center یــک پلتفــرم مدیریــت و 
 NetOps، می کنــد. این پلتفــرم، نرم افــزاری قابل توســعه شــامل ابزارهــای یکپارچه برای اتصــال
کامــل بــا آن یکپارچه  کــه به طــور  SecOps، DevOps و اینترنــت اشــیا بــا فناوری AI/ML اســت 
شــده اســت. پیــش از ایــن، ایــن عملکــرد تنهــا از طریــق خریــد و بهره بــرداری از چندیــن ابــزار 
شــخص ثالث نرم افزاری قابل دســتیابی بــود. ادغام تمام ابزارهای اصلی شــبکه در یــک پلتفرم 

: نرم افزاری، مشــکات زیادی را حل می کند. این مشکات عبارتند از
کــردن ابزارهــای متعــدد بــا رابط هــای متفــاوت، پیچیدگــی را افزایــش می دهــد و در   اضافــه 

نتیجــه، احتمــال وقــوع خطــا در پیکربنــدی و مدیریــت هــم بیشــتر خواهد شــد. ایــن می تواند 
که خطا در تنظیمات امنیتی بوده و منجر به ایجاد روزنه های باز شــود، آســیب زا  به ویــژه زمانی 

باشد.
 جابجــا شــدن بیــن نرم افزارهــای مختلــف در حیــن انجــام عملیــات شــبکه، زمان بر اســت و 

کند. می تواند حتی ایجاد تغییرات ســاده یا عیب یابی را بسیار طوالنی 
کار با هــم به صــورت یکپارچه  کــه بــرای   پلتفرم هــای شــخص ثالــث نســبت به دســتگاه هایی 

کنترل بهره مند نخواهند شد. طراحی شده اند، هرگز از همان ســطح از مدیریت و 
 عیب یابــی خــودکار بــا اصــاح هدایت شــده در شــبکه های مجــازی امــروزی بســیار پیچیده 

که آیا مشکل ناشی از شبکه است  کنند  اســت. ابزارهای شخص ثالث اغلب می توانند مشــخص 
که  کاربردی؛ اما آن ها نمی توانند اصاح هدایت شــده را بدون ادغام بــا ابزارهایی  یا یک برنامــه 

کنترل می کنند، ارائه دهند. مجازی سازی، تجزیه و تحلیل و اتوماســیون را 
 بهینه ســازی عملکــرد بی ســیم از طریق تعــدادی از قابلیت هــای قدرتمند به دســت می آید: 

و تحلیل هــای  از تجزیــه  نــوع نقشــه حرارتــی، دریافــت هوشــمند بســته ها و مجموعــه ای  ســه 
.AI/ML بی سیم مبتنی بر

گســترده بین ابزارهــای عملیاتی   شــبکه های مبتنی بر هــدف، به جریان بی درنگ داده های 

که هسته اصلی شــبکه هســتند، نیاز دارند. مدیریت پیکربندی شــبکه، امنیت، تجزیه و تحلیل 

  Cisco DNA Center
پلتفرمی قابل توسعه 

گسترده از  با پشتیبانی 
برنامه ها و سیستم های 

خارجی برای تبادل داده ها 
و اطالعات است
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گــرد هم می آینــد. ابزارهــای مدیریت  و اتوماســیون بــرای ارائــه هدف تجــاری واقعــی از عملیات 
اصلی ارائه شده توســط چندین فروشــنده شــخص ثالث نمی توانند مقادیر داده ها و اطاعات 
ک  حیاتی مــورد نیاز برای ارائه یک تجربه شــبکه مبتنی بر هدف واقعی را به طور موثر به اشــترا

کنش نشان دهند. بگذارند و به آن ها وا
کــه بــه برنامه هــا و فرآیندهــای   Cisco DNA Center یــک پلتفــرم بــاز و قابــل توســعه اســت 

کنند. ایــن امر با  شــخص ثالــث اجــازه می دهد تــا داده هــا و اطاعــات را با شــبکه شــما مبادلــه 
 Cisco DNA از کــه  شــبکه  اطاعــات  اســاس  بــر  کار  گــردش  فرآیندهــای  خودکارســازی 

Center می آید، عملیات فناوری اطاعات را بهبود می بخشــد.

Cisco DNA Center شامل چه بخش هایی است؟
Cisco DNA Center یــک داشــبورد واحد برای تمــام عملکردهای اصلی شــبکه ارائــه می دهد. 
و  بــه تغییــرات و چالش هــا ســریع تر  فنــاوری اطاعــات می توانــد  تیــم  پلتفــرم،  ایــن  کمــک  بــه 
کنترل کننده  هوشمندانه تر پاســخ دهد. در واقع Cisco DNA Center سیستم مدیریت شــبکه، 
و پلتفــرم تجزیــه و تحلیــل در قلب شــبکه مبتنی بر هدف اســت. فراتــر از مدیریــت و پیکربندی 

دســتگاه، Cisco DNA Center مجموعه ای از راه حل های نرم افزاری را شامل می شود:
کل شبکه  یک پلتفرم مدیریت برای 

کنترل کننــده شــبکه مبتنــی بر هــدف بــرای خودکارســازی خط مشــی ها، بخش بندی و   یــک 

سرویس ها تنظیمات 
کاربران  ایجاد اطمینان از ارائه بهترین تجربه شــبکه برای همه 

گرفتــه بــر روی دســتگاه Cisco DNA Center، تمــام دســتگاه های Cisco را اعم از  نرم افــزار قــرار 
کلی  کنترل می کند. از منوی اصلــی، Cisco DNA Center دارای چهار بخش  فیزیکــی و مجازی، 

کار فناوری اطاعات تراز شده اند: گردش  که با  اســت 

طراحی
کمــک  کــرده و بــه  شــبکه را بــرای پیکربندی هــای ثابــت بــر اســاس دســتگاه و ســایت طراحــی 
کمــک می کند. دسترســی  نقشــه های فیزیکــی و توپولوژی هــای منطقــی، بــه ارائه مرجــع بصری 
 Cisco Prime از مســتقیما  را  آن هــا  موجــود،  توپولوژی هــای  و  تصاویــر  نقشــه ها،  بــه  مســتقیم 

Infrastructure و ماژول Cisco APIC-EM دریافت و پروســه ارتقا را آسان و سریع می کند.

تعریف خط مشی
کنترل دسترســی، مســیریابی  هــدف تجــاری را به خط مشــی های شــبکه تبدیــل و آن ها را مثــل 
اعمــال  و بی ســیم  باســیم  زیرســاخت های  کل  مــداوم در  به طــور  کیفیــت خدمــات  و  ترافیــک 
کنتــرل دسترســی مبتنی بر خط مشــی و تقســیم بندی شــبکه، یــک عملکــرد حیاتی از  می کنــد. 

دسترسی تعریف شده توسط نرم افزار Cisco است.

آماده سازی
کردید، آماده ســازی تبدیل به یک  کــه سیاســت هایی را در Cisco DNA Center ایجاد  هنگامی 
 Cisco کردن خواهد شــد. به پروفایل های فهرست موجودی کشــیدن و رها  کار ســاده و در حد 

 Cisco DNA Center
می تواند به شما در 

کاهش  افزایش درآمد، 
کاهش خطرات و  هزینه ها، 
اطمینان از رعایت مقررات 

کند  کمک 
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DNA Center، یــک خط مشــی اختصــاص داده می شــود و ایــن خط مشــی همیشــه از هویــت 
کامًا خــودکار انجام می شــود و دســتگاه های  اصلــی اش پیروی می کنــد. به ایــن فرآیند صــورت 
که تا حد  که به شــبکه اضافه می شوند، بر اساس هویتشــان پروفایلی دریافت می کنند  جدیدی 

زیادی آماده ســازی تنظیمات دفاتر راه دور را تسهیل می کند.

اطمینان و ثبات

Cisco DNA Assurance، بــا اســتفاده از AI/ML، هــر عضــو شــبکه را قــادر می ســازد تــا به یک 
ک بگذارند.  حســگر تبدیل شــود و بــرای بهبود عملکــرد، اطاعات را در بســتر شــبکه بــه اشــترا
که ارائه شــده، مسائل مربوط به سامت شــبکه را با جزئیات نشان می دهد.  داشبورد ساده ای 
بــا  تــا شــبکه  را به طــور خــودکار انجــام می دهــد  ســپس، اصــاح هدایت شــده، تفکیک پذیــری 
کند. نتیجــه یک تجربه بــا ثبات، با  عیب یابی ســاده تر از معمــول، عملکــرد بهینه خود را حفــظ 

کمتر برای عیب یابی و بهینه ســازی فعال شبکه است. صرف زمان 

Cisco DNA Center شروع کار با
کار با DNA Center ارائه می دهد.  Cisco بســته به اهداف شبکه شــما، چندین راه برای شــروع 
تقســیم  نرم افــزاری  ک  اشــترا ســطح  دو  در Cisco DNA Center بــه  شــده  ارائــه  قابلیت هــای 
کامــل  می شــود؛ Cisco DNA Advantage کــه امــکان اتوماســیون، تضمیــن و تجزیــه و تحلیــل 
که اتوماسیون  مبتنی بر سیاســت را فراهم می کند. ســطح دوم، Cisco DNA Essentials اســت 
نرم افــزار  از  پشــتیبانی  مدیریــت EasyQoS و  و  پیکربنــدی   ،Plug and Play ماننــد پایــه ای 
گران قیمت ترین سطح یعنی Cisco DNA Advantage، اتوماسیون  تعبیه شــده را ارائه می دهد. 

مبتنی بر سیاســت را همراه با SD-Access و Cisco DNA Assurance ارائه می دهد.
کاربردهای بیشــتر DNA Cisco را بــا خرید مجوزهای الزم، از طریق بســته  شــما می توانید تمام 
توســعه و به عنوان یک افزونه برای Cisco DNA Advantage یــا Cisco DNA Essentials فعال 
 Cisco ISE، Cisco DNA خریــد بــرای  انعطاف پذیــر  توســعه DNA Cisco راهــی  بســته  کنیــد. 
خریــد  بــا  اســت.  مجوزهــا  ســایر  Spaces، Secure Network Analytics، ThousandEyes و 
، می توانید شــبکه خود را بــا SD-Access، راه کارهــای Zero Trust، تجزیه  افزونه های مــورد نیاز
و تحلیــل ترافیک رمزگذاری شــده (ETA) و تجزیــه و تحلیل موقعیــت مکانی را بهبود ببخشــید. 
کنیــد و تعــداد  می توانیــد بســته مــورد نظرتــان را بــه ســادگی بــه نرم افــزار DNA Cisco اضافــه 

کنید. مجوزها را متناســب با نیاز خود انتخاب 

جمع بندی: چرا Cisco DNA Center؟
کــه دائمًا در حــال یادگیــری، تطبیــق و محافظــت مداوم باشــد و  شــما بــه شــبکه ای نیاز داریــد 
کتورهــا، آینــده شــبکه هســتند. Cisco با درک عمیــق از فنــاوری اطاعــات، می توانــد به  ایــن فا
کند تا به طور مؤثرتری در جهت رســیدن به نتایج بهتــر در زمینه فناوری اطاعات  کمک  شــما 
کاهش  اقدامات الزم را انجــام دهید. Cisco DNA Center می تواند به شــما در افزایــش درآمد، 
، عملیات  کمــک این ابزار کند. به  کمک  کاهش خطــرات و اطمینان از رعایت مقررات  هزینه ها، 
کنیــد و فناوری  شــبکه ســاده شــده و با روش هــای نوآورانــه می توانید تحــوالت بــازار را مدیریت 

کنید. کســب وکارتان تبدیل  اطاعات را به جای نقطه ضعف، به مزیت تجاری 

Cisco با درک عمیق از 
فناوری اطالعات، می تواند 
کند تا به طور  به شما کمک 
مؤثرتری در جهت رسیدن 

به نتایج بهتر در زمینه 
فناوری اطالعات اقدامات 

الزم را  انجام دهید
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 Telecom 2021Tehran  
افق صنایع مخابرات وفناوری اطالعات کشور

کــه دغدغه های زندگــی شهرنشــینی روزبه روز قوت می یابد، شــهروندان به سمت وســویی ســوق یافته اند  در دنیــای امروز 
کثر بهره را ببرند. در همین راســتا در کشــور ما نیز مانند ســایر کشــورهای پیشــرفته، ضرورت  که از حداقل زمان ممکن حدا
که عالوه بــر صرفه جویی در زمان،  کــرده  اســتفاده از دانش و فنــاوری در عرصه هــای مختلف قوت یافته و بســتری را ایجاد 

میزان بهره وری نیز افزایش یابد.
نیم نگاهــی بــه تأثیــر تکنولــوژی بــر زندگــی افــراد جامعــه، نشــان می دهــد ورود فنــاوری باعــث تغییــر در فضــای آموزشــی و 
شــیوه های ارتباطی، ایجاد عادات جدید و وابســتگی به فناوری، تغییر ســبک زندگــی، تغییر روش های تأثیرگذار بر ســالمت 
که می توانــد اثرات مثبــت و منفی  کســب وکار شــده اســت  انســان، افزایــش توانایی تفکــر انتقــادی و ایجاد تحول در فضای 

بسیاری داشته باشد.

ساره نیکقدم منش
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کــه در برگیرنــده تمــام فناوری هــای پیشــرفته نحــوه ارتبــاط   (ICT) فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات
و انتقــال داده ها در ســامانه های ارتباطی اســت، امروزه بســتر باارزشــی بــرای تبادل دیتا محســوب 

می شود. 
گســترده ای در  کــه تحوالت  فنــاوری ارتباطــات و اطاعــات در ســال های اخیر به گونه ای رشــد یافته 
کرده و از  عرصه های مختلف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری ایجاد 

این رو جوامع بشری در حال تبدیل شــدن به جوامع اطاعاتی هستند.
در همیــن راســتا و بــا توجــه  بــه اهمیــت فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در جوامــع بشــری، ســاالنه 
رویدادهــای بســیاری در ایــران و جهــان برگــزار می شــود تــا آخریــن محصــوالت و خدمــات فناورانــه 
توســط شــرکت های نام آشــنا و شــرکت های دانش بنیــان عرضــه شــود. از جملــه ایــن نمایشــگاه ها 
کرونا  کرد؛ این نمایشــگاه با وجود همه گیری  می توان به نمایشــگاه بین المللی تلکام در ایران اشاره 
که جدیدترین دســتاوردهای  گرفتــه و عاوه بر شــرکت کنندگان  در جهان، به شــدت مورد توجه قرار 
گذاشــته اند، بازدیدکنندگان بسیاری به بازدید از این نمایشــگاه ها پرداختند تا با  خود را به نمایش 
جدیدترین محصوالت این حوزه آشــنا شده و با فراهم کردن بســترهای الزم، زمینه بکارگیری آنها در 

کنند. حوزه های مختلف را ایجاد 
کــه ســال جــاری در حــوزه فنــاوری ارتباطــات و اطاعات در ایــران برگزار شــد،  یکــی از رویدادهایــی 
که  بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع مخابــرات و اطاع رســانی معــروف به تلــکام بود 
به عنــوان بزرگ ترین نمایشــگاه در بخــش ارتباطات و فنــاوری ارتباطــات و باهدف تعامــل با فعاالن 
کشــور و معرفــی جدیدتریــن محصــوالت و دســتاوردها، دوم تا  حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
پنجم دی مــاه 1400در فضایی به وســعت تقریبی 10 هزار مترمربع با حضور شــرکت های زیرســاختی 

این حوزه برگزار شد.
گردهمایــی صنعــت مخابــرات و ارتباطــات ایــران اســت. شــرکت های ارائه دهنــده  تلکام بزرگ تریــن 
تجهیــزات و ســرویس های اینترنــت و شــبکه، اپراتورهــای مخابراتــی، ســرویس دهنده های باندپهن 

حدود 100 شرکت و 
20استارت آپ فعال در 

 نمایشگاه تلکام
حضور داشتند
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کاربــردی و اپلیکیشــن و  و رادیویــی، شــرکت های دانش بنیــان، شــرکت های تولیدکننــده برنامه هــای 
گردهم می آیند، امسال به دلیل همه گیری  بسیاری از شــرکت های مرتبط هر ساله در این نمایشــگاه 
« در  کرونــا این نمایشــگاه پس از وقفه ای دوســاله با شــعار »تحــول دیجیتال و توســعه پایدار جهانــی 
کرات رودررو در قالب مشــارکت و  قالب ارائه تخصصی خدمات و دســتاوردهای نوین و همچنین مذا

بازدید فعاالن، دست اندرکاران شــرکت های مخابراتی و فناوری برپا شد.
که در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران و با همکاری شرکت  در نمایشــگاه تلکام امســال 
پــاالر ســامانه به عنــوان مجــری ایــن نمایشــگاه و حمایــت نماینــدگان وزارت ارتباطــات برگزار شــد، از 
تمامــی فعاالن صنفــی بخش خصوصــی با نگاه ملــی نیز دعوت بــه عمل آمد تــا تعامل مناســبی بین 

گیرد. بخــش خصوصی و دولتی فعال در این حوزه صورت 
در ایــن دوره از نمایشــگاه 20 شــرکت دانــش بنیــان بــا حمایت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی حضور 
فعال داشــتند و بــه عرضه محصــوالت و توانمندی های خود پرداختند و شــاید بتوان بــه عنوان یک 
که اولین اپلیکیشــن شــرکت مخابرات  کــرد  رویداد مهــم در جریان این نمایشــگاه به این مهم اشــاره 
کنــون تمام مشــتریان می توانند ســرویس ها و  بــه نام »مخابــرات من« در نمایشــگاه رونمایی شــد و ا

کنند. خدمات مورد نظرشــان را از این اپلیکیشن دریافت 
که با حضور 100 شــرکت زیرســاختی فعال در حوزه مخابرات و فناوری ارتباطات شکل  این نمایشــگاه 
کرد.  کشــور در زمینه ایــن صنعــت را دنبال  گرفــت، اهدافی چــون معرفی توان توســعه پتانســیل های 
هرچنــد انتظــار می رفت نمایشــگاه تلــکام 1400 بعد از دو ســال وقفه با شــور و حرارت بیشــتری برگزار 
شــود، ولــی متاســفانه نــه از طــرف شــرکت های حــوزه مخابــرات و نــه از ســوی بازدیدکننــدگان مــورد 
اســتقبال زیادی قــرار نگرفت و بــه غیر از شــرکت های محدود داخلــی، از حضور شــرکت های خارجی 
در نمایشــگاه تلکام 1400 خبری نبود و حتی وزارت ارتباطات به عنوان سرلیســت این حوزه از حضور 
کرد،  البته شــاید مهمترین عامل عدم اســتقبال  گردهمایی فنــاوری ارتباطات امتنــاع  در این مانــور 

کشور بود. کوید1۹ و اوضاع اقتصادی  گســترس ویروس  شرکت ها و بازدیدکنندگان 
ع پور وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعــات، حمید فتاحــی معاون وزیر و  با ایــن حال حضور عیســی زار
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت، ســتار هاشــمی معاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطات و 

محمد خوانساری معاون وزیر و رئیس ســازمان فناوری در این نمایشگاه خالی از لطف نبود.
که پدر خانواده ارتباطات است، در  کمیتی  که حوزه حا گفت جای تاسف اســت  کلی می توان  به طور 
کرده و این نمایشگاه جایگاه  نمایشگاه شــرکت نکرد و امیدواریم در ســال های آینده این روند تغییر  

گذشته خود را به دست آورد.

 ۶5 درصد بازار ارتباطی 
کشور برعهده شرکت 

مخابرات، همراه اول و 
که در  ایرانسل است 

 نمایشگاه 
 Telecom 2021 Tehran

حضور داشتند
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مدیر اداره کل شبکه و ســخت افزار شرکت گســترش فناوری های نوین

پشتیبانی و پاسخگویی در کنار استفاده از نیروی 
گی های آلیاسیس ارتباط است متخصص از ویژ

بــا توجه بــه عصــر جهانی شــدن تکنولــوژی، مدیریت بهینــه  فناوری هــای نویــن اطالعاتــی در صــدر توجهات قــرار دارد. ما انســان ها 
کــرده و توســعه دادیم تــا زندگی مان را بــه بهترین شــیوه ممکــن تغییر دهیــم. در حال حاضــر ایــن فناوری ها هر  فناوری هایــی اختــراع 
لحظــه از زندگی مــان را تحت تأثیــر خود قرار می دهنــد. توســعه فناوری ها باعث ایجــاد تغییرات مثبــت و منفی متعــددی در زندگی مان 
که به لطف همین  گرچه با رشــد تکنولوژی نگرانی هایی بابت درز اطالعات و داده ها وجود دارد، اما باید توجه داشــت  شــده اســت، ا
گفت و  کــه در  پیشــرفت، دسترســی بــه اطالعــات و برگــزاری دوره هــای از راه دور امکانپذیــر شــده اســت. در این مطلب ســعی شــده 
گسترش فناوری های نوین، عالوه بر آشــنایی با فعالیت این  کل شبکه و سخت افزار شــرکت  گویی با احســان جاللی مقدم مدیر اداره 

که از قابلیت های زیادی برای ارائه خدمات IT به ویژه در نظام بانکی برخوردار اســت، آشنا شویم.  F5 ســازمان، با محصوالت برند

زهرا شیرازی 
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F5 BLG IP با 
می توان فرآیندهای 

سفارشی سازی و 
خودکارسازی برنامه های 

کاربردی را سریع تر و با 
درک بهتری از شرایط 

موجود انجام داد 

اهم فعالیت های شرکت گسترش فناوری های نوین شامل چه بخش هایی است؟

، یادگیرنده، نوآور و آینده نگر هم پای تحوالت  شــرکت گســترش فناوری های نوین، ســازمانی دانش محور
حرفــه ای در زمینه فعالیت های بانک، بیمه و بــورس، در تعامل فعال با نهادهــای داخلی و بین المللی، 
توســعه دهنده و مــروج سیســتم ها و راهکارهــای فنــاوری اطاعــات اســت. در توضیــح بیشــتر می تــوان 
بــه امکان ســنجی،طراحی، تولیــد، اجرا و توســعه محصوالت نــرم افزاری صنعــت بانکــداری الکترونیکی، 
کنش های  طراحــی، تولیــد و راه انــدازی ســامانه های نــرم افزاری سفارشــی و فراهــم کردن بســتر ارائــه ترا
کار شــرکت ها و ســازمان ها، ارائه خدمات و نرم افزارهای خــاص و ویژه مرتبط با  الکترونیکی در کســب و 
حوزه پرداخت الکترونیکی، پشــتیبانی، نگهداری و توســعه محصوالت، خدمات و سامانه های تولیدی، 
کز  ارائــه خدمــات تخصصــی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری Mainframe، طراحــی، مشــاوره و مدیریــت مرا
 VSAT / WAN / LANداده مــدرن، طراحی، راه اندازی و پشــتیبانی شــبکه های ارتباطــی و مخابراتــی
 Main /Mini پشــتیبانی و نگهداری ســخت افزاری و سیســتمی در تمامی رده های ، Wireless /، تجهیز
کاربــرد فناوری هــای نویــن در صنعــت بانکــداری الکترونیکی و  PC /، ارائــه خدمــات مشــاوره در زمینــه 
تکنولوژی هــای مالی (FinTech)، طراحی و اســتقرار نظــام جامع فناوری اطاعات و ارتباطات مشــتریان 

ویژه، مدیریت و اجرا و نظارت بر پروژه های بزرگ ICT، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط اشاره کرد.
یکی از حساس ترین بخش های یک شرکت فناوری اطالعات در حوزه بانکی، حفظ امنیت شبکه و پیش بینی 

راه های مقابله با خطرات امنیتی است، شما برای ارتقای موضوع چه تدابیری را در نظر گرفتید؟

امنیت شــبکه یکی از عناصر مهم و حیاتی در ســاختار سازمان ها اســت و در حال حاضر تبدیل به یکی 
کــه این موضــوع به قطع یقیــن مورد  از ملزومــات مهــم جهت حفــظ محرمانگی ســازمان ها شده اســت، 
توجه شــرکت های ارائه کننده خدمات IT به خصوص ســرویس های بانکی است. اســتفاده از راهکارها و 

فایروال های به روز از برندهایی همچون سیسکو و F5 مناسب ترین راه جلوگیری از این خطرات است.
 چه نقشی را در امنیت شبکه ایفا می کند؟ 

ً
فایروال F5 Big-ip چیست و دقیقا

F5 BIG-IP Advanced Firewall Manager یــا به اختصار F5 BIG-IP AFM، یک راهکار امنیت شــبکه  
Full-Proxy با عملکردی باال و Stateful است که به منظور محافظت از دیتاسنترها در مقابل تهدیداتی 
کــه از طریق پروتکل های مختلف وارد شــبکه می شــوند، طراحی شــده اســت، در واقع بــرای حفاظت از 

حمات سایبری به فایروال احتیاج است.
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شــرکت ها و ارائه دهندگان خدمات با اســتفاده از BIG-IP AFM  و بهره منــدی از قابلیت هایی همچون 
 DDoS کارایی و کنترل، می تواننــد موجب کاهش شــدیدترین حمات مقیاس پذیــری، انعطاف پذیــری، 

قبل از دسترسی آن ها به دیتاسنتر شوند.
 F5 Big-ip LTM کــرد که ایــن ســازمان از مــاژول امــا با همه ایــن توضیحات بایــد به ایــن موضوع توجه 
که بــه صورت شــرطی با یک ســری ترافیــک مواجه هســتیم و تحویل  اســتفاده می کنــد تــا در زمان هایی 
سرورهایی که درBack End   سازمان هستند، داده شــود، این ماژول وارد عمل می شود. در واقع به طور 
کار مــی رود. بنابراین این  خاصــه باید گفت ماژول LTM جهــت مدیریت ترافیک و توزیع بــار ترافیک به 
ماژول در بانک برای HA و Load Balancing از آن اســتفاده می شــود و قابلیت امنیت این دستگاه برای 

بانک مورد استفاده نیست.
تهیه الیسنس برای تجهیزاتی مانند تجهیزات F5 چه چالش هایی را برای شرکت های ایرانی به وجود آورده است؟

به منظور بروزرسانی سیستم عامل و Firmware دســتگاه که شامل حافظه دائمی سیستم و داده هایی 
کــه این امــر از لحاظ مالــی برای  کــه درون آنهــا ذخیره شــده اند بــه الیســنس Support نیــاز داریم  اســت 

شرکت ها به صرفه نیست.
در زمینه تأمین امنیت اطالعات، چه توصیه ای به دیگر سازمان ها و شرکت ها دارید؟ راه اندازی SOC به طور کامل در 

دو سال گذشته باعث شد که استفاده از فناوری های نو بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. آیا گسترش فناوری های 

نوین هم به این مهم دست یافت و در جهت همراهی با این نگاه چه اقداماتی انجام شد؟

کنترل  هرچنــد مهم ترین مزیت و رســالت شــبکه های رایانه ای، دســتیابی ســریع و آســان به اطاعــات و 
ک گذاشته شده اند، اســت، به همان میزان هم تأمین  دســتیابی و نحوه اســتفاده از منابعی که به اشترا
امنیت اطاعات مورد توجه قرار می گیرد. با گسترش شبکه های رایانه ای به ویژه اینترنت، نگرش نسبت 
ک گذاشــته شــده، وارد مرحله جدیدی شــده اســت، براین  به امنیــت اطاعات و ســایر منابــع به اشــترا
اساس هر سازمان باید برای حفاظت از اطاعات ارزشمند، به یک راهبرد خاص پایبند باشد و براساس 
کنــد که این موضوع در امنیت اطاعات بانک ها از اهمیت دو چندانی برخوردار  آن، نظام امنیتی را اجرا 
اســت. در این مــدت اخیر راه اندازی SOC بســیار مورد توجــه قرار گرفت، چــرا که هر ســازمانی این روزها 
 Security مخفف SOC .کنــد به یک مرکز عملیات امنیت نیــاز دارد تا بتواند از داده های خود محافظت 
کــه از وظایــف آن ایجــاد عملکــردی متمرکــز در یک  Operation Center  یــا مرکــز عملیــات امنیــت اســت 

در توسعه شبکه، 
سخت افزار و نرم افزارها 

نقش جدی در توسعه 
زیرساخت ها ایفا می کنند 

اما نباید از اهمیت 
توانمندسازی سرمایه های 

انسانی، آمــوزش و نقش 
مدیــران در سازمان ها 

گذشت به سادگی 
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 مرکز عملیات امنیــت
SOC تمامــی زوایــای 

امنیتــی را به صــورت آنی 
از یک نقطــه مرکــزی 

 مدیریــت و تمامــی
کشــف  حوادث امنیتی را 

و اولویــت دهی می کند 

ســازمان اســت که افراد، فرآیندها و تکنولــوژی را به کار می گیرد تــا در حین جلوگیری، شناســایی، تجزیه، 
کنش به حوادث امنیتی ســایبری، بــه طور مداوم وضعیــت امنیتی ســازمان را کنترل کرده و  تحلیــل و وا
بهبود بخشــد. به طور ملموس تر مرکز عملیات امنیت SOC تمامی زوایای امنیتی را به صورت بادرنگ 
از یــک نقطه مرکــزی مدیریت و مانیتور می کنــد و تمامی حوادث امنیتی را کشــف و اولویــت دهی کرده و 
سطح ریســک و دارایی هایی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت را تشــخیص می دهد. در نهایت این موضوع 
کم شد، موجب شد که به سمت راه اندازی دسترسی از راه  کرونا در دنیا حا که به دلیل شیوع  و شرایطی 
دور به منظور دورکاری و راه اندازی Skype for Business برای برگزاری جلسات غیرحضوری حرکت کنیم.

آیا شرکت های تأمین کننده ایرانی از تسلط فنی الزم برای پاسخگویی نیاز بازار بهره مند هستند؟ 

در آینده ای بســیار نزدیک، شــرکت ها نمی توانند انتظار داشــته باشــند که تولیــدات و خدماتی که باعث 
موفقیت آنها بوده، زمینه ســاز ادامه حیات آنها باشــد، بنابراین باید از هوش انسان ها استفاده کنند. در 
دنیا با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، اهمیت توانمندسازی سرمایه های انسانی، آموزش و نقش مدیران 
در ســازمان های یادگیرنده مــورد توجه قرار می گیرد. در ســال های اخیــر در زمینه توانمندســازی نیروی 
انســانی به رشد قابل توجهی دست یافته ایم، اما متاســفانه با توجه به شرایط فعلی نیروهای فنی خبره 
که انســان باید به عنوان رکن توســعه،  کــرده اند. در حالــی  کثــرًا مهاجرت  در بــازار کمتر دیده می شــود و ا
محور اساســی برنامه ها و روش های توسعه باشــد و این امکان برای وی فراهم شــود که در قالب جامعه 

، قادر به پرورش خاقیت ها و استعدادهای خود باشد. دانایی محور
دلیل اصلی تمایل شما به تجهیزات برند F5 با وجود هزینه باالی این تجهیزات، چه بوده است؟ آیا جایگزینی برای 

این Vendor  وجود ندارد؟ 

تجهیــزات برنــد F5 از لحــاظ Stability بســیار خــوب اســت و برخــاف دیگــر برندهــا نیــاز نیســت وقتــی 
دستگاهی خریداری می شود، دســتگاه دوم هم از همان پلتفرم باشد، که این موضوع به استفاده کننده 
این پلتفرم اختیار عمل می دهد. البته باید به این موضوع توجه داشت که محصوالت این برند عاوه بر 
که بیشــتر برای برای بانک ها و سازمان هایی که سرویس های  گران بودن به پهنای باند باالیی نیاز دارد 
زیادی ارائه می دهند، مناسب و به صرفه است.  البته از آنجا که ما تجربه استفاده از ماژول LTM داریم، 

باید اشاره کنم این ماژول از  امکانات بسیار بیشتری نسبت به سایر برندها برخوردار است.
تجهیزات امنیتی جدید F5 چه مزیت هایی را نسبت به مدل های قدیمی تر آن در اختیار شما قرار داده است؟ 

 ارتقــای تــوان عملیاتی شــبکه (throughput)؛ به عبــارت دیگر افزایش مجمــوع نــرخ داده ای که به تمام 
پایانه های یک شــبکه تحویل داده می شــود. ارتقای حافظه پنهان یــا cache و همینطور CPU به منظور 
گون و ارتقای سیســتم عامل و  دسترســی ســریع تر به اطاعات و برنامه ریزی برای انجــام Task های گونا

افزایش قابلیت های کاربردی در آن، از جمله مزیت های قابل اشاره است.
آیا شرکت های تأمین کننده ایرانی از تسلط فنی الزم برای پاسخگوی نیاز بازار بهره مند هستند؟

همانطور که قبا اشاره شد؛ با توجه به شرایط موجود دسترسی کمی به افراد خبره وجود دارد اما در کل 
تا حد خوبی نیروهای فنی پاسخگو هستند ولی با توجه به تحوالت در محصوالت برندهای مختلف باید 
بازآموزی و دوره های آموزشــی مهارتی برای نیروهای فنی وجود داشته باشد تا مهارت و تخصص آنان با 

پیشرفت تکنولوژی هماهنگی داشته باشد و در زمینه جزئیات هم بتوانند خوب عمل کنند.
دغدغه اصلی شما  در  همکاری با این شرکت ها چیست؟ 

مطمئنــًا پــس از خریــد محصــول، پشــتیبانی و پاســخگویی از اهمیت زیــادی برخــوردار اســت و در زمان 
کارشــناس آموزش دیده مورد اهمیت است  همکاری به این مســائل و بهره مندی از نیروی متخصص و 

که خوشبختانه شرکت آلیاسیس در این زمینه ها موفق عمل کرده است.
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گاری نــه چنــدان دور دســت نیافتنی و دور از ذهن  ، روز کــه اینترنــت و نقــش آن در بخش هــای مختلف زندگــی روزمره بشــر همانطــور 
به نظر می رســید، اما امــروز جایگاهی غیرقابــل انکار یافته، شــاید مفهوم جدیــدی چون Metaverse نیــز یک بار دیگــر تمامی ابعاد 

زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار دهد.
کامــل آن، زمان زیــادی باقی  گرچه تــا تحقق  که ا توســعه Metaverse یکــی از داغ تریــن موضوعات حــوزه فناوری در ســال 2021 بــود 

کرد. مانده اما بنا بر ادعای توســعه دهندگان آن، انقالبی در زندگی روزمره و کســب وکار انسان ها ایجاد خواهد 

کمربندهای خود را برای ورود به اتمسفر 
Metaverse محکم ببندید

محسن عارفی 
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 Metaverse عبارت
در  موتورهای جستجو 

در  سه ماهه سوم 
 سال 2021 به شکل 

فزاینده ای بیشتر شده 
است

Metaverse چیست؟

) و universe (بــه معنی جهان  متــاورس (Metaverse) واژه  ای مرکــب از meta (بــه معنــی فراتــر و برتــر
« باشد. که شــاید دقیق ترین ترجمه برای آن »فراتر از جهان« یا »جهاِن برتر هستی) است 

که با دنیای  Metaverse به یک جهان تمام دیجیتالِی مجازی با پتانســیل های نامحدود اشــاره دارد 
کاربران را قــادر خواهد ســاخت تجربیــات حقیقی و مجــازی را توأمان  کنونــی ترکیب شــده و  فیزیکــی 

کنند. تجربه 
کــه Metaverse یک مفهوم اســت نــه یــک نرم افزار یا یــک محیط  توجه بــه این نکتــه ضروری اســت 
که افــراد را قادر می ســازد از طریــق اینترنت با  بــازی. در واقــع یک دنیای مجازی و ســه ُبعدی اســت 
یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند. بــرای درک بهتر ایــن دنیــای مجــازی، باید با ســه مفهوم اساســی و 

کلیدی آن آشنا شد:
)presence( 1. حضور

گرفتن در یــک فضــای واقعیت مجازی به شــکل  حضــور یــا presence عبارت اســت از احســاس قــرار 
کامًا  کاربران آن  که مجازی اســت امــا  که Metaverse با وجودی  واقعی و ملموس. منظور این اســت 
احســاس می کنند در یک محیط واقعی حضور دارند. البته این امــکان امروزه نیز تا حدودی محقق 

کامًا جدی و مبتنی بر نیازهای خود دارند. کاربران فضای مجازی تعاماتی  که  شده اســت چرا 
)Interoperability( 2. تعامل پذیری

کاربران می توانند در محیط هــای مختلف Metaverse از مقصدی  که  این مفهوم بدین معنی اســت 
به مقصد دیگــر بروند و عناصــر دیجیتالی مختــص خود (آواتــار و دیگر آیتم های مجــازی جمع آوری  
کاربران می تواننــد برای خود یک  گــی،  کنند. با اســتفاده از این ویژ شــده) را به مقصد بعــدی منتقل 
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گر Metaverse را دنیایی  ا
که امکان  کنیم  تصور 

ثابت نگه داشتن زمان 
در آن وجود دارد و امکان 
مشاهده تغییرات، زندگی 
گشت به عقب  و حتی باز
در آن وجود دارد، اغراق 

نکرده ایم

آواتــار ســاخته و با همیــن شناســه منحصربه فــرد خــود، در بخش های مختلــف این دنیــای مجازی 
حضور یابند و در تمام انجمن ها و ســایت های مختلف یک شخص واحد باشند. 

)Standardization( 3. استانداردسازی
گی های Metaverse اســت. این مفهوم قابلیــت تعامل  پذیری  استانداردســازی یکی از مهم ترین ویژ
می کنــد.  امکان پذیــر  را  مجــازی  دنیــای  ایــن  کل  در  مختلــف  ســرویس های  و  پلتفرم  هــا  بیــن 
که برای  اســتانداردهای Metaverse، اســتفاده از آن را در سراسر دنیا ممکن می ســازد. بدین معنی 
ادغــام و به هــم پیوســتن پلتفرم هــای مختلف در ایــن دنیای مجــازی، بایــد همه آنها از یک ســری 
کنند تا ایــن پیوند ممکن شــود. این فرآینــد پیوند، با استانداردســازی اتفاق  قوانین خاص پیــروی 

می افتد.
   

با توجه به ماهیــت Metaverse آینده آن به تکنولوژی های واقعیت افــزوده (AR) و واقعیت مجازی 
که چند ســالی  کــه واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی  گفتــه پیداســت  گــره خــورده اســت. نا   (VR)
اســت در دنیای تکنولــوژی و ســرگرمی حضــور دارند، بــه شــکلی پیشــرفته تر و ملموس تــر در اختیار 
گرفت. دنیــای Metaverse مجموعه وســیعی  کاربران ایــن دنیای مجازی و ســه بعدی قــرار خواهند 
از پروتکل ها، فناوری ها، ســخت افزارهای قدرتمنــد، زبان ها، تجربیات ارتباطــی، محتواهای متنی و 
تصویری و... خواهد بود. در این دنیا، فناوری هایــی مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ترکیب 

کنند.  می شــوند تا حسی از »حضور مجازی« ایجاد 
کرد: کلی Metaverse را می توان به دو نوع پلتفرم مجزا تقســیم  به طور 

ک چیــن، بــا اســتفاده از NFT (توکن   اولیــن مــورد بر ســاخت یــک Metaverse مبتنی بــر با
رمزنگاری شــده غیرقابــل معاوضــه) و ارزهــای دیجیتــال متمرکــز اســت. مثــال: پلتفرم هایی 
را  زمیــن  اجــازه می دهنــد قطعه هــای مجــازی  کاربــران  بــه   The Sandbox و   Decentraland ماننــد 

کنند و محیط های خود را بسازند. خریداری 
که  گــروه دوم از Metaverse بــرای اشــاره بــه جهان های مجــازی اســتفاده می شــود؛ جایی   
کننــد. مثــال: پلتفرم های بازی  کاربــران می توانند بــرای تجارت یــا تفریح با یکدیگــر ماقات 
کنند  کنند، همکاری  کاربــران در آنها می توانند با یکدیگر رقابــت  که   Minecraft و Roblox، Fortnite

و بازی های خود را بســازند، در این دسته قرار می گیرند.
: گی های Metaverse عبارتند از مهم ترین ویژ

 همیشه فعال و در دسترس است.

کاربران قرار می گیرد.  به صورت Real Time در اختیار 

کاربر می تواند در آن حضور داشــته باشد.  مقیاس پذیری نامحدود دارد و همزمان هر تعداد 
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 Metaverse دنیــای
مجموعه وســیعی از 

پروتکل ها، فناوری ها، 
قدرتمنــد،  ســخت افزارهای 
زبان ها، تجربیات ارتباطــی، 
محتواهای متنی و تصویری 

و... خواهد بود

کرد.  اقتصاد دینامیــک و منحصربه فرد خود را ایجاد خواهد 
 حوزه فعالیت آن، سراســر فضاهای فیزیکی و دیجیتال است.

 در بســتر آن امکان انتقال انواع دارایی های دیجیتال مهیاست.

 هرکســی می تواند در آن نقش تولیدکننده محتوا داشته باشد.

کــه در حال  کــه Metaverse چیســت، ســاده نیســت چرا  بــا تمــام این اوصــاف، پاســخ به این ســؤال 
کــه در آینــده چــه خواهــد بــود.  حاضــر هیــچ مثــال عینــی از آن وجــود نــدارد و هیچ کــس نمی دانــد 
Metaverse یک شــبکه انبــوه مقیاس پذیر و قابل تعامل از جهان های مجازی ســه بعدی ارائه شــده 
کــه می تواند بــه طــور همزمــان و مداوم توســط تعــداد بســیار نامحــدودی از  در زمــان واقعــی اســت 

کاربران - با حس حضور فردی - تجربه شود. 

Metaverse مزایای
کاربــران قــادر  کــه پیش بینــی می شــود Metaverse روزی جایگزیــن اینترنــت امــروزی شــود،  از آنجــا 
کمتر - داشــته باشند، هر  خواهند بود  به اطاعات موردنیاز خود دسترســی بیشــتر - با محدودیت 
کرد. در  کاری انجــام دهند. از این رو توســعه Metaverse قطعًا زندگی بشــر را بســیار آســان تر خواهد 
کاری و جلســات  کامــل آن، اقداماتــی ازجمله برگــزاری ماقات های مجــازی، قرارهای  صورت تحقق 
کنســرت ها، فســتیوال ها و جشــن ها، بازدید مجازی  مجازی، خرید و فــروش آناین، برگزاری مجازی 
کســب درآمد  از موزه ها، ســازه های قدیمی و عجایب جهان، مالکیت و دادوســتد ارزهای دیجیتال، 
از Gaming، انجــام تفریحــات و ورزش هــای خاص ماننــد پرش از ارتفــاع به صورت مجــازی، آموزش 
کــه از طریــق Metaverse عــاوه  بــر مکان هــای مختلــف،  مجــازی و... امکان پذیــر خواهــد شــد چــرا 

کرد! می توان به دوره های زمانی مختلف هم سفر 
ح در عرصه  بــا این حال، »متیو بال« از مدیران ســایت Metaverse Primer و یکــی از چهره های مطر
کید می کند: » Metaverseاساســًا جایگزین اینترنت نخواهد شــد، بلکه براســاس  اقتصاد دیجیتال تأ

کرد.«  آن ساخته شــده و به طور مکرر آن را متحول خواهد 
کامل محقق نشــده و قابل اســتفاده نیســت اما در حــال حاضر  گرچــه هنــوز Metaverse به صــورت  ا
گی های  کســی اینفینیتــی و... برخــی از ویژ کس، دیســنترالند، ا کاموتو، ســندبا پلتفرم هایــی ماننــد نا
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فیس بوک با  سرمایه گذاری 
50 میلیون دالری 

برای ساخت و توسعه  
 Metaverse 

 نقشی اساسی و جدی
ایفا می کند 

 (Nakamoto) کاموتــو گنجانده انــد و در ایــن فضــا فعالیت می کننــد. در بازی آنایــن نا آن را در خــود 
کاربران می توانند زمین های مجازی خریده، آنها را بســازند و ســپس به فروش برسانند. ارز دیجیتال 
کــه متخصصــان ایــن حــوزه  کا« نــام دارد  مورداســتفاده در خریدوفــروش زمیــن در ایــن بــازی، »نــا

معتقدند این ارز دیجیتال آینده بســیار روشنی در پیش دارد. 
کردن  که امکان بازی  کس (Sandbox) یک پلتفرم مجازی بر بســتر ارز دیجیتال اتریوم اســت  ســندبا
ک گذاری  کوسیســتم برای ساخت، اشترا و ســرمایه گذاری همزمان را فراهم می کند. این پلتفرم یک ا
که  و معاملــه دارایی هــای دیجیتال اســت. دیســنترالند (Decentraland) نیــز یک پلتفرم بازی اســت 
کاربران را قادر می ســازد برای خود یک شخصیت بســازند و در دنیای مجازی زمین خود را بفروشند 
کامپیوتری بر پایه اتریوم  کســی اینفینیتی (AxieInfinity) نیز یک پلتفرم بازی  کنند. ا کسب  و درآمد 
کننــد؛ حیوانات  کســب درآمد  کاربــران در آن می  توانند حیوانــات مجازی پــرورش دهند و  کــه  اســت 

که ارزش بسیاری هم دارند. پرورش یافته در این بازی، توکن های قابل معاوضه هســتند 
اســت.  آن  پولــی موجــود در  واحــد  و  آیتم هــا  تبــادالت   Metaverse از مهم تریــن مزایــای یکــی دیگــر 
واحدهای پولــی ارزهای دیجیتال بی شــک نقش آفرینی جدی در این دنیای جدید خواهند داشــت. 
کــه در فضایــی دیجیتال و  کاربران ایــن امــکان را می دهد  دادوســتد ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکز بــه 

کنند. مجازی، آیتم های موردعاقه خود را در بستری امن و رمزنگاری شده، خرید و فروش 

Metaverse در دنیای NFT
NFTهــا در جهــان دیجیتالــی و ســه بعدی Metaverse نقشــی اساســی خواهنــد داشــت و بــه دلیــل 
کاربــران امکان مالکیت بر شــخصیت ها و یا آیتم های جمع آوری شــده را می دهند؛  ماهیت خود، به 

کرد. که NFT غیرقابل جایگزینی اســت و نمی توان آن را با نمونه های دیگر عوض  چرا 
NFT یــا توکن هــای غیرقابل تعویــض (Non-fungible token) به عنوان روشــی برای ثبــت و تصاحب 
که البته با سرعت زیادی  ک چین اســت  کاالی دیجیتال، از جدیدترین پدیده های تکنولوژی با یک 
که بدون نیاز به مجوز یا حمایت از  گســترش در دنیای دیجیتال رمزنگاری شــده اســت، چرا  در حال 
کنترل  ، می تواند ایجاد شــود، در بازار آزاد معامله شــود و تحت مالکیت و  ســوی شــرکت های متمرکز
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 Metaverse
فقط یک واقعیت مجازی 

که  نیست  بدان معنا 
واقعیت مجازی یکی از 
کلیدی محرک  عوامل 

متاورس است و می تواند 
 یکی از اجزای سازنده

نقشه راه آن باشد

اشخاص باشد.
کاالی دیجیتــال در دنیــای Metaverse از اهمیت بســیار برخوردار  کــه تولید و نقل وانتقــال  از آنجا 
اســت، پیش بینی می شــود NFT در آینده به یکــی از پایه های اصلــی این دنیــای دیجیتال تبدیل 
شــود. بــرای اینکــه آیتم هــای دیجیتــال موجــود در دنیــای Metaverse از ارزش واقعــی و مانــدگار 
که  گی  NFT است  که این همان ویژ برخوردار باشــند، باید مســتقل از هر شــرکت متمرکزی باشــند؛ 

باعث ارزش صدها هزار دالری آن می شود.
ک چیــن در حــال فعالیــت هســتند. بــه عنــوان مثــال  در حــال حاضــر نیــز بازی هایــی در بســتر با
که  AxieInfinity پیش تــر دربــاره آن نیــز توضیــح داده شــد، یــک بــازی آنایــن برپایــه  NFTاســت 
بازیکنــان در جریان آن حیواناتی با نامaxies  را پرورش داده و به فروش می رســانند. این حیوانات 

در واقع توســط توکن های غیر قابل تعویض به صورت دیجیتال در بازی وجود دارند. 
ک چیــن و توکن هــای غیرقابــل  کــه از فنــاوری با Metaverse یــک تجربــه واقعیــت مجــازی اســت 
کار  تعویض اســتفاده می کند و آنها را برای دریافت و پرداخــت و مالکیت اقام و آیتم های آناین به 
کاربر مالک آن  که در یــک بازی آناین چیــزی خریداری می شــود،  می گیــرد. به عنوان مثــال زمانی 

کامًا آزاد است.  شده و در نگهداری، مبادله یا فروش آن 
کامــل  Metaverseفرصت های طایی بی شــماری را بــرای فعاالن حوزه  بــه نظر می رســد راه اندازی 

ک چین و NFT به همراه داشته باشد. با

 Metaverse چشم انداز آینده
که ظهور  کنون هیــچ دولتی در مورد Metaverse اظهارنظر رســمی نکرده، نشــان می دهــد  اینکــه تا
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در دنیای مجازی 
Metaverse هر آنچه 
بخواهید در دسترس 
شماست، می توانید 

شخصیت مورد عالقه 
خودتان را در آن بسازید و 
درست شبیه زندگی واقعی 

کنید در آن زندگی 

، بــرای دولت ها و حکومت ها خوشــایند  کنترل ناپذیــر و نامتمرکز یک دنیای همیشــه زنــده، وســیع، 
که احتمــااًل آنها را با چالش هــای مختلف ازجمله احتمال تهدید سیســتم های سیاســی  نیســت چرا 
و اقتصــادی، نگرانی هایــی درخصــوص مســائل امنیتــی، مالکیــت معنــوی، تهدیــد امنیــت فرهنگــی 
و سیاســی جوامع، بــروز مشــکات فــردی و اجتماعــی، چالش هــای مربوط بــه حریــم خصوصی و... 

کرد. مواجه خواهد 
کامل به  بــا توجه بــه اینکــه Metaverse یک فناوری جدید محســوب می شــود و شــاید تــا دســتیابی 
آن فاصلــه زیادی داشــته باشــیم، هنوز تحقیقــات خاصی درخصــوص جنبه های مختلــف آن انجام 
کنیــم تکامــل و تحقــق این فضــای بیکران، عــاری از  گر تصور  نشــده اســت. ولی خوشــبینانه اســت ا

مشکل خواهد بود!
یکی از مشــکات و چالش های پیش روی دســتیابی به Metaverse ، محدودیت های سخت افزاری 
که بســتر اینترنــت امــروزی و دســتگاه های دیجیتــال موجــود، قابلیــت میزبانی  اســت. بدین معنــی 
کاربر را ندارنــد. عاوه بر این، فرهنگ ســازی دقیق و درســتی درخصوص حضور  همزمــان میلیون ها 
کاربــران امــروزی آمــاده حضــور در آن  و اســتفاده از ایــن دنیــای مجــازی بی نهایــت انجــام نشــده و 
ح ســازنده فضاهای مشــابه، به دلیــل منافع  نیســتند. به عــاوه؛ صاحبان شــرکت های بــزرگ و مطر

شــخصی و مالی خود، اجازه ادغام پلتفرم های مختلف را نمی دهند.
که بررســی و مرتفع ســاختن  کامــل Metaverse اســت  اینهــا تنهــا بخشــی از موانع پیــش روی تحقق 

آنها، نیاز به زمانی شــاید طوالنی داشته باشد.
کــه Metaverse بــه طور مداوم در حال توســعه اســت، احتمــال دارد تــا زمان تحقــق کامل، به  از آنجــا 

چیزی بسیار بزرگ تر و جذاب تر از آنچه امروز تصور می شود، تبدیل شود! باید منتظر ماند و دید...
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که مدام شــاهد ظهور فناوری های نوین در آن هســتیم، تجــارت الکترونیک از جایگاه ویژه ای  در دنیــای رقابتی  این روزها 
برخوردار اســت. به همین دلیل، شرکت های پیشــرو در این حوزه دید مثبتی به تجارت الکترونیک دارند، آن را یک فرصت 
کــرده و معتقدنــد بکارگیری تجــارت الکترونیــک می توانــد در عملکرد آنهــا تأثیر مثبت داشــته باشــد. در این میان،  قلمــداد 
که چارچــوب اصلی آنهــا را نــوآوری و انطباق بــا تغییرات تشــکیل می دهد، در  اســتارت آپ ها به عنــوان شــرکت های نوپایی 

کنند. زمینه تجــارت الکترونیک و فناوری های نوین مالی )Fin-Tech( نیز می توانند نقــش قابل توجهی ایفا 
در ایــن مقالــه، شــرکت های پیشکســوت و همچنیــن اســتارت آپ های مبتنــی بــر فنــاوری مالــی و نقــش آنهــا در حــوزه ارائه 

خدمات مالی مورد بررســی قرار می گیرد و چشــم اندازی از آینده این بازیگران به تصویر کشیده می شود.

معصومه احمدیان 

بازیگران حوزه فین تک
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)Fin-Tech( آشنایی با تکنولوژی مالی یا فین تک

کلمــه »مالــی« (Financial) و »تکنولــوژی« (Technology) اســت، مجموعــه  کــه برآمــده از دو   Fintech
که بــرای حمایــت یا فعال ســازی خدمــات بانکــی و مالی مورد  نرم افزارهــا و دیگــر تکنولوژی هایــی اســت 
کــردن خدمــات مالــی،  کارآمدتــر  اســتفاده قــرار می گیرند.بــه عبــارت دیگــر اســتفاده از تکنولــوژی  بــرای 
، خدمات ابــری و... برای انجام یا  فین تک نامیده می شــود. اســتفاده از اینترنت، تلفن همراه، نــرم افزار

اتصال به خدمات مالی شامل این حوزه می شود. 
کــه البته طی ســال های  دســتگاه های عابربانــک را می تــوان اولیــن نشــانه های ظهــور فین تک دانســت 
گســترده ای چون مدیریت حساب ها، سهام  اخیر به پیشــرفت قابل ماحظه ای دست یافته و خدمات 

کتورهــا، مدیریت بیمه و... را در بر می گیرد. تجاری، پرداخت هزینه ها و فا
کاربرد  گرفت؛ فین تــک   کــه  نباید فین تــک را با خدمــات بانکــی الکترونیک اشــتباه  نکته مهم این اســت 
گرچه  فنــاوری همراه با نــوآوری در حوزه های مالی اســت و نه صرف اســتفاده از فناوری در ایــن حوزه. ا
کرده اما  گیــری اینترنت و تکنولوژی هــای دیجیتال، زمینه را برای ارائــه خدمات نوآورانه مالــی فراهم   فرا
بــا این حــال فناوری مالــی لزومًا محدود بــه فناوری اطاعــات و فضای آناین نیســت و ممکن اســت به 

شیوه های خاقانه دیگری نیز پیاده سازی شود. 
که بانک های  برخی فنــاوری فین تک را تهدیدی برای بانک ها و موسســات مالی ســنتی می دانند؛ چــرا 
کاربــران نهایی توجه  کــه فین تک به نیاز  ســنتی عمومًا بر منافع ســهامداران خــود تمرکز دارند در حالی 
کــه ســال 201۶ جمع آوری شــده، افــراد از یک تا ســه برنامــه برای  می کنــد. همچنیــن، طبــق داده هایی 

مدیریت امور مالی خود استفاده می کنند.

فین تک ها سعی می کنند 
کاربران خدمات  ارتباط 

مالی را با تکنولوژی های 
روز دنیا افزایش دهند
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فعالیت اســتارت آپ های حــوزه فناوری مالــی (Fin-Tech) معمواًل در دســته بندی هــای زیر خاصه 
می شود:

(Payment) پرداخت 

(Money Management)  مدیریت مالی 

(Banking)  بانکداری 

(International Money Transfer)  انتقال بین المللی پول 

 (Crowd funding)  و تأمین مالی جمعی (Lending)قرض دهی 

(Crypto Currencies) و ارزهای رمزنگاری شده (Money) پول 

(Insure Tech) فناوری های بیمه 

استارت آپ های فعال در حوزه فین تک در دنیا
که جایــگاه خــود را میان ســرمایه گذاران به دســت آورده اســت.  فین تک یــک صنعــت پررونق اســت 
براســاس اعــام CB Insights1 ایــن حــوزه در ســه ماهــه اول ســال 2021 حــدود 13.4 میلیــارد دالر 
کرده اســت. رشــد انفجاری شــرکت ها و اســتارت آپ های فعال در حوزه فین تک اصًا  ســرمایه جذب 
گزینه های بانکــی و مالی نیــز تکامــل یافته اند. بنــا بر اعام  که با رشــد فنــاوری،  عجیــب نیســت، چرا 

: فوربس؛ برترین شــرکت های فین تک دنیا  در سال 2021 عبارتند از
 Addepar - Alchemy - Anchorage - Arcus - Aspiration
کــه در طول  کرد  کــرد، اعام  گوســت 2021 منتشــر  کــه آ گزارشــی  وب ســایت Insider Intelligence در 
ســال 201۹ اســتارت آپ های فین تــک در ســطح جهــان حــدود 34.۵ میلیــارد دالر ســرمایه جــذب 

کرده اند.
جهانــی،  مقیــاس  در  فین تــک  حــوزه  اســتارت آپ   230۶ تحلیــل  بــا   StartUs Insights2 ســایت  وب 
کــه پتانســیل ایجــاد تغییــر در صنعــت خدمــات مالــی در ســال 2022  را دارا هســتند،  ۵اســتارت آپ 

یک »فین تک« جذاب 
باید بتواند برنامه ای بلند 

مدت و مشخص برای 
ماندگاری تجارت مالی را 

نشان دهد
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کرده است؛ معرفی 
کــه در ســال 201۹ راه اندازی  Cleareye.ai یــک اســتارت آپ مســتقر در ایاالت متحده اســت 
کــردن فرآیندهــای بانکــی ارائه  شــده و یــک پلتفــرم مبتنی بــر هــوش مصنوعی بــرای ســاده 
کاری  گردش هــای  می دهــد. طیــف وســیعی از ابزارهــای اســتارت آپ بــرای تســریع و بهبــود امنیــت 
کار می کننــد این اســتارت آپ تأیید اســناد تجــاری، تطبیق رزومــه، و امــور مربوط به  مختلــف با هــم 
کــه فرآیندهای  اعطــای وام را نیــز ارائــه می کنــد. ایــن راه حل هــا بــه بانک ها ایــن امــکان را می دهــد 

کنند. پشــتیبان را برای بهینه سازی عملیات، بهبود رضایت مشــتری و در نتیجه فروش، خودکار 

تحلیــل  و  تجزیــه  شــده،  تأســیس   2020 ســال  در  کــه   FUNDSaiQ بریتانیایــی  اســتارت آپ 
عملکــرد صنــدوق را بــرای مشــاوران مالــی ارائــه می دهــد. راه حل ایــن اســتارت آپ از هوش 
مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده های مالی اســتفاده می کند. این موضوع، ســرمایه گذاران را قادر 
می ســازد تا صندوق هــای فعــال و غیرفعال بــا عملکرد بــاال را در بــازار جهانــی صندوق های ســرمایه 
که الزامات پایداری آنها را نیز برآورده می کند. این راه حل همچنین  کنند  گذاری مشــترک شناســایی 
کاربران اجــازه می دهد تا مدیــران صندوق های برتر را در هر اســتراتژی بیابند و ســرمایه گذاران را  به 

قادر می ســازد تا مدیریت ثروت را بهبود بخشند. 

که فعالیت خود را از سال 2020  Bella  یک اســتارت آپ چینی فعال در حوزه فین تک اســت 
کرده اســت. ایــن اســتارت آپ مدیریــت ارزهــای رمزنــگاری شــده را تســهیل می کند. در  آغــاز 
کــه محصــوالت مالــی غیرمتمرکــز فعلــی (DeFi) مســتلزم هزینه های بــاال هســتند، راه حل این  حالــی 
کنند. وجوه را با استفاده  کاربران اجازه می دهد تا دارایی ها را با هزینه صفر مدیریت  اســتارت آپ به 
از الگوریتم های هوشــمند برای دســتیابی به بازدهی باال هدایت می کند. عــاوه بر این، این راه حل 

از اســتخراج نقدینگی، پاداش ارجاع و توکن ها پشتیبانی می کند. 

کــه در ســال 2020 راه انــدازی شــده، یک پلتفــرم مالی بــرای مدیریت   Baselane اســتارت آپ
کنده حســابداری و  ک اجاره ای ایجاد می کند. این اســتارت آپ فرآیندهای دســتی و پرا امــا
ک و مســتغات و  بانکــداری را تحــت یــک پلتفــرم دیجیتالــی ادغــام می کنــد تــا ســرمایه گذاران امــا
صاحبخانه هــا بتواننــد به صــورت خــودکار به جمــع آوری اجــاره، انجام امــور حســابداری و مدیریت 
کننــد. عــاوه بــر ایــن، ایــن پلتفــرم اطاعاتــی درخصــوص هزینه هــا و  جریــان نقدینگــی خــود اقــدام 
معیارهــای دارایی برای شناســایی فرصت هــای صرفه جویی در هزینــه و بهینه ســازی ارزش دارایی 
ارائه می دهــد. ایــن اســتارت آپ همچنیــن یکپارچگی داده هــای ذخیره شــده را از طریــق رمزگذاری 
کوسیســتم مدیریــت مالی بدون دســتکاری اطمینان  کاربران از یک ا end-to-end تأییــد می کند تــا 

کنند. حاصل 

که در ســال 2020 تأســیس شــده و پلتفــرم تعامل  NeoDove یــک اســتارت آپ هندی اســت 
فــروش را بــه بانک هــا و شــرکت های مالــی غیربانکــی (NBFC) ارائه می دهــد. ایــن پلتفرم با 
کند. این  کرده و فــروش را تقویت  کاری موجود ادغام می شــود تا فرآیند تماس را ســاده  جریان هــای 
بــرای  پیامــک  یــا  ایمیــل  آپ،  واتــس  ماننــد  چندکانالــی  مشــتری  تعامــل  گزینه هــای  از  پلتفــرم 
شخصی ســازی ارتباطــات پشــتیبانی می کنــد. ایــن راه حل هــا بــه مدیــران امــور مالــی ایــن امــکان را 

Cleareye.ai, 
  FUNDSaiQ, Bella ,

 Baselane , NeoDove 
کــه  اســتارت آپی هستند  
پتانســیل ایجــاد تغییــر در 

صنعــت خدمــات مالــی 
در ســال 2022 را دارا 

می باشند
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می دهد تا تعامل با مشــتری را بهبود بخشند.
گزارش: کامل  متن 

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-fintech-startups-2022/

استارت آپ های فعال در حوزه فین تک در ایران
که مقایســه اســتارت آپ های فین تک ایرانی با نمونه های  باید به این نکته بســیارمهم توجه داشــت 
کشــورها تفاوت هــای اساســی در ماهیت  کــه بیــن ایــران و دیگــر  خارجی اساســًا اشــتباه اســت؛ چــرا 
کســب وکارهای بیمه، بــورس و... وجود دارد.  کارآفرینی  کوسیســتم  بانک ها، شــرکت های پرداخــت، ا
کســب وکارهای  که  کرد این اســت  که بــرای این مطلــب می توان عنــوان  یکــی از بارزتریــن مثال هایــی 
مهم پرداخت جهان مانند »ویزا« و »مســترکارت«، هیچ ارتباط ارگانیکی با بانک ها ندارند و مســتقل 
که سیســتم پرداخت در ایران تقریبًا بخشی از سیستم بانکی  از بانک ها مدیریت می شــوند در حالی 

است.
: برخی از مهمتریــن بازیگران حوزه فین تک  در ایران عبارتند از

 آپ (اپلیکیشن انجام امور مالی و بانکی)

 زرین پال (ارائــه دهنده کیف پول و درگاه پرداخت آناین)

 ایزی پی (یا مرکز توســعه تجارت الکترونیکی)
 بیت پی (درگاه ارائه دهنده لینک پرداخت، تسویه حساب شــاپرکی و سوییچینگ هوشمند)

 فون پی (پلتفرم پرداخت موبایلی)

، درگاه پرداخــت شــخصی و صفحــه  کتــور  پــی پــرس (درگاه پرداخــت آنایــن، ایجــاد و صــدور فا

پرداخت آزاد)
 نوبیتکس (بازار مبادلــه ارزهای دیجیتال با پول رایج ایرانی)

کیف پول الکترونیک و درگاه پرداخت)  پی. آی آر (ارائه دهنده خدمات آناین مالــی، 

کنترل، روشــن نبودن  کمیتی بــه منظور نظــارت و  وجــود مقررات ســختگیرانه از ســوی نهادهــای حا
وضعیــت و مــرز وظایــف نهادهــای رگوالتــور فین تــک، عــدم همــکاری فین تک ها بــا موسســات مالی 
گســترش فعالیــت فین تک، عــدم حفاظت  ، یکســان  نبــودن مقــررات و اســتانداردهای  کشــور ســنتی 

 در ایران بانک ها به جای 
سرمایه گذاری بر روی 

فین تک ها، منابع خود را 
صرفه ایجاد سرویس هایی 

می کنند تا با فین تک ها 
به رقابت بپردازند 
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کمبــود نظام های احــراز هویت و اعتبارســنجی در ســطح  کافــی از حقــوق مصرف کننــدگان و نبــود یا 
که تاش  ملــی و... ازجمله مهم تریــن چالش های پیــش روی فعاالن حــوزه فین تک در ایران اســت 

کشور می طلبد. جدی سیاست گذاران را در طراحی سیاست های توســعه فین تک در 

چشم انداز آینده فین تک
کوتاهی توانســته رشــد چشــمگیری داشــته باشــد، اما ایــن فناوری  گرچــه فین تــک در مــدت زمان  ا
کــه هــوش مصنوعــی در دنیــای فناوری  هنــوز جــای توســعه و پیشــرفت دارد. بــا توجــه بــه رونــدی 
گرفتــه، احتمــااًل در آینــده ای نــه چنــدان دور خدمــات فین تــک را افزایــش خواهــد داد.  در پیــش 
کارشناســان پیش بینی می کننــد هوش مصنوعی و داده هــای بزرگ، تجربه مشــتری را بیش از پیش 
کچین تمرکز بیشــتری بــر قراردادهای هوشــمند و مدیریت هویت داشــته  کننــد و با شخصی ســازی 
که  کاهش تهدید به ســرقت داده ها و حمات ســایبری، انتظــار می رود  باشــد. همچنین به منظــور 

امنیت در این حوزه نیــز بهبود قابل توجهی یابد.
گذشــت زمان، شــاهد پیشــرفت های بیشــتری در فین تک خواهیم بود. پیش بینی می شود  قطعًا با 
که  بــازار جهانی فین تک تا پایان ســال 2022 به 310 میلیارد دالر برســد. این رقم بدین معنی اســت 
خ رشــد ســاالنه فین تــک برابــر 24.۸ درصد بــوده اســت و در آینده  طــی ســال های 201۸ تا 2022 نر
بازارهــای مالــی جهــان نقشــی اصلــی خواهــد داشــت تــا شــکوفا شــدن ظرفیــت واقعــی فین تک هــا 
و  کاســتی  ها  رفــع  بــا  نیــز می تواننــد  بازیگــران ســنتی  ایــن میــان  خ بکشــند. در  بــه ر را  اقتصــاد  در 
ســرمایه گذاری بر زیرســاخت های موردنیاز این حوزه، ســهم بازار و حاشــیه ســود خــود را ارتقا داده 
کــرده و عاوه بر حفــظ جایگاه فعلی خــود، آن را  در بــازار پرتاطم  و بــا این جریان خروشــان حرکت 

آینده بهبود بخشند.
پی نوشت:

کــه اطاعــات شــرکت های خصوصــی و فعالیت هــای  CB Insights  -1 یــک پلتفــرم تجزیــه و تحلیــل داده جهانــی اســت 

سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

کــه اطاعــات بیــش از 2.۵ میلیــون  StartUs Insights   -2  یــک پلتفــرم مبتنــی بــر داده هــای بــزرگ و هــوش مصنوعــی 

اســتارت آپ و و فناوری های جدیدی در سراسر جهان را ارائه می دهد.

در 5 سال آینده فین تک 
جریان اصلی در حوزه 

مالی خواهد بود. قطع 
کامل صنایع مالی و بیمه 

ای اتفاق خواهد افتاد و 
 مشتریان برنده

خواهند شد
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کشور ما یکی از پایین ترین شاخصه هاست.  گرچه یکی از شاخص های توسعه ICT در همه دنیا، اینترنت ثابت است اما در  ا
که دود این چالش ها به چشم  کسی پوشیده نیســت  متأســفانه ما در اینترنت ثابت به یک عقب افتادگی دچار هســتیم و بر 
کفه ترازوی  کــه  ، ریل گــذاری ارتباطی به ســمتی پیش رفته  که در یــک دهه اخیر کاربــران اینترنــت می رود. این در حالی اســت 

توسعه شبکه همراه ســنگین تر از شبکه ثابت بوده است.
که نشــان  کیفیــت، بیشــتر از اینترنت موبایل اســتفاده می کنند  کاربران به جــای بهره گیــری از اینترنت ثابــت با در ایــن شــرایط 
کاربران به  کنــد مانده اســت. بنابرایــن برای توســعه ارتباطــات ثابــت و دسترســی  می دهــد توســعه ارتباطــات کشــور همچنان 
کشــور راه بیفتــد و این امــر مهیا نمی شــود مگر بــا یک عــزم و اراده  شــبکه ای امــن، پایــدار و ارزان بایــد نهضــت فیبرکشــی در 
ملــی. ســید محمدعلی شریف الحســینی عضو هیأت مدیره ســازمان نظــام صنفی و دبیر کمیســیون اینترنــت و انتقال داده ها 
که برای تحقق این مســئله، دســتگاه ها باید اقدامات جزیره ای و منافع  کید می کند  که در ادامه می خوانید، تأ گفت وگویی  در 

کنند. ک گذاری داده ها، برای رفع چالش ها  اقدام  گذاشته و با اشــترا کنار  شخصی را 

ݥتباݥطاݥتݥ ثاݥبتݥ؛ݥ حلقهݥ گمشدݥهݥ توݥسعهݥ  اݥر
ݥی هاݥیݥ نوݥینݥ  فناݥوݥر

عیوضی  علیرضا 
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، ارتباطات ثابت است. با اینکه در دنیا، سرمایه گذاری   یکی از دغدغه های حوزه ICT کشور
و توجه زیادی به این موضوع شده ولی در ایران بیشترین بار بر دوش ارتباطات سیار است 

که از لحاظ هزینه ای نیز برای مصرف کننده مقرون به صرفه نیست. نظر شما چیست.

که متأسفانه  کلی بر شــبکه همراه است  کرده ایم و تمرکز  کشــور رها  که شبکه ثابت را در  مدت هاست 
ایــن شــبکه هم بــا توجه به فرســوده شــدن و عــدم به روزرســانی تجهیــزات، به مــرور از لحــاظ میزان 
فرکانس دچار مشــکل می شــود. البته مصوباتی در ســازمان تنظیم تدوین شــده و بخشی از فرکانس 
به مشــترکین داده شده تا مشکل ســرعت برای مشــتریان حل شــود ولی این نگرش اشکال دارد. در 
کار و  کــه در شــبکه ارتباط ثابــت انجام می شــود، هرکســی در محل  کشــورها به دلیل زیربنایی  ســایر 
زندگی خود از شــبکه ارتباط سیار اســتفاده نمی کند و به شــبکه ارتباطات ثابت متصل می شود، ولی 
که در این مکان ها نیز افراد از شبکه سیار اســتفاده می کنند  گذاشــته شــده  کشــور ما بنا  فرهنگی در 
که مشــترک  که هم قیمت شــبکه ثابت با همراه تفــاوت زیادی ندارد و هــم اینکه در مکان هایی  چــرا 
که مشــترک را راضی نگــه دارد؛ به  کافی خوب نیســت  از مرکز مخابراتی دور اســت، ســرعت بــه اندازه 

همین دلیل ترجیح مشــترکین استفاده از ارتباطات سیار است. 
الت موجود در ارتباطات ثابت، باعث استقبال مشترکین از ارتباطات سیار شده   اختال

است. به نظر شما مسئوالن ذی ربط در این زمینه باید چه اقداماتی انجام دهند؟
که به پروانــه مخابرات زده  گذاری شــرکت مخابرات ایجاد شــد و الحاقیه ای  که در زمان وا انحصــاری 
که ســهم بازار را تعیین می کرد و اپراتور  کرد. البته مصوباتی مانند مصوبه 2۵2  شــد، مشــکاتی ایجاد 
کند اما ایــن مهم انجام  کنترل می کرد نیز وجود داشــت تا از این مســائل جلوگیری  مســلط بر بــازار را 
کنون به این مصوبه توجه خاصی نشــده و مورد اســتفاده قرار نگرفته است در حالی  نشــد. درواقع تا
که  کنــد و براســاس آن مخابرات هــم ملزم می شــد  کمــک  کــه می توانســت بــه حــوزه ارتباطــات ثابــت 
که شایســته بود، انجام نشد و مردم نتوانستند از این خدمات  کند اما این امر آن گونه  خدمات ارائه 
بــه خوبــی بهره مند شــوند. مخابرات شــبکه را به روزرســانی نکــرد و در حال حاضر شــدیدًا با مشــکل 

کرده است. روبروست چون هزینه های به روزرســانی شبکه هم افزایش پیدا 
کــه 20 میلیــون پــورت ارتباطات پرســرعت در بســتر فیبر داشــته  البتــه نظــر وزیــر ارتباطات ایــن بود 
کاربر  گر هم شــود، شــاید ما 20 میلیــون  باشــیم، البتــه از نظر مــا این 20 میلیــون محقق نمی شــود و ا
کــه درواقــع بــه خاطــر باالتــر بــودن هزینــه، این  بــرای اســتفاده از ایــن شــبکه نداشــته باشــیم، چــرا 
کمتری دارد. هرچند سرعت باالتر است و  خدمت در مقایســه با خدمت ADSL ســابق، ضریب نفوذ 
متناســب با آن حجم مصرفی خیلی باالتر می رود، اما بهای تمام شــده برای مشــترکین و سهم آن در 

سبد خانوار به شدت افزایش می یابد.  
گســترش دهیــم، باید این  گر واقعــًا عزم داریــم شــبکه ارتباطــات ثابت را  کــه ا پیشــنهاد ما این اســت 
کنیم. یعنی تمــام نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی برای  ح ملی اعام  ح را به عنوان یک طر طــر
کاهــش می یابد و  کار  ح ملی را انجام دهند، بســیج شــوند، در غیر این صورت ســرعت  اینکه ایــن طر
، نیازمند  کار ممانعت هایی به وجود می آید. شــبکه ارتباطی انحصارًا نزد مخابرات اســت و انجام این 
که در متــرو، توانیر و شــهرداری ها دارد را در اختیــار اپراتورهای  که مخابرات، شــبکه هایی  این اســت 

ثابت بخش خصوصی قرار دهد. 
گذار  که به شــهرداری و دیگر ســازمان ها پروانه اپراتــوری وا ح شــده بــود  چندی پیش موضوعی مطر
، متوقف شود و آنها  کشور کرات ما با شهرداری ها برای توسعه شــبکه فیبر در  که باعث شــد مذا کنند 
کردنــد. البته  که به شــرکت ها می دادنــد  را متوقف  بــه امید اینکــه می توانند اپراتور شــوند، خدماتــی 

در تمام دنیا اولویت 
شهروندان استفاده از 
خدمات اینترنت ثابت 

است ولی این امر در کشور 
ما بنا بر هزاران دلیل به 

 اینترنت همراه تبدیل
شده است
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 بازیگــری مثل مخابرات 
ً
گر این مســئله ایجاد شــود، مجددا که ا خ ندهد، چرا  امیدواریم ایــن اتفاق ر

وارد می شــود و مشکات صنعت نه تنها رفع نمی شــود، بلکه به مراتب بیشتر نیز خواهد شد.
 17 شرکت FCP در کشور فعال هستند، نقش آنها در این میان چیست؟ 

ح می شــود. در حالی  کــه در اختیــار دارد، مطــر بحــث مخابرات بــه خاطر بســتر انحصاری شــبکه ای 
کنیــم، باید  گــر بخواهیــم در حال حاضــر ایــن بســتر را ایجاد  ، یک بســتر ملی اســت و ا کــه این بســتر
که می توان از طریق آن  کت دارد  هزینه باالیی صرف شــود. شــرکت مخابرات در تمام شــهر شــبکه دا
گــر بخواهیم مســتقل از مخابرات عمل  کــرد اما ا کرد و به مــردم ارائه خدمات  بــه راحتی فیبرهــا را رد 
که هم مخابرات و  کنیم، با توجــه به ممانعت ها و هزینه ها، اصــًا انتفاعی نخواهد بود. چالــش اصلی 
هم شــرکت های FCP با آن مواجه هستند، تعرفه ارائه خدمات اســت. به هرحال باید به این موضوع 

که با تعرفه دستوری، توسعه انجام نمی شود. توجه داشــت 
خ بازده بانکی باشــد  خ بازده مــورد انتظــار ســرمایه گذاران در ایــن صنعــت حداقل بایــد اندازه نــر  نــر
خ بازده  خ بازده بســیار پایین تر از نر گذشــته چنین نبوده اســت. یعنی نر که متأســفانه در ســال های 

کند. که سرمایه گذاری  تضمین شده بانکی بود، بنابراین ســرمایه گذار ترغیب نمی شود 
کرده اند ولی این  در حال حاضر شــرکت های FCP در بعضی از جاها مستقل از شبکه مخابرات عمل 
کمک  که این امر نیازمند حمایت و  کشور باشــند؛ چرا  که پاسخگوی نیاز  شــبکه ها آنقدر زیاد نبودند 
که مشــکل  کــه دولــت می تواند در ایــن راســتا انجام دهد، این اســت  کارهایی  دولــت اســت. یکــی از 
کمیتی را تسهیل  کند و تعامات بین بخش خصوصی و نهادهای حا شــرکت ها با شــهرداری ها را حل 
کاال، تأیید نمونه و  گمرکی، تســهیل در ترخیــص  کند. همچنیــن معافیت های مالیاتــی، معافیت های 
کاالها و تجهیزات با آن مواجه هســتند را مورد بازبینی قــرار دهد. مطمئنًا  که در ورود  ســایر مواردی 
کم بهــره، می تواند بــه ســرمایه گذاری اپراتورها  دولت بــا حمایت هــای مالی ازجملــه اعطای وام هــای 

کند. کمک 
 وضعیت حوزه ارتباطات ثابت در دنیا چگونه است؟

که مــا خیلی  کار می کنــد در حالی  کشــور بخش تحقیــق و توســعه (R&D) خیلــی ســریع  ج از  در خــار
که  کشــورها ارتباطــات ثابت را بیشــتر تقویــت می کننــد چرا  کثــر  بــا این مســئله فاصلــه داریــم. اصواًل ا
کار نیازمند ارتباطات ثابت  کاربران برای انجــام فعالیت های خود در محل زندگی یا محیط  معتقدند 
که ما هنوز بســترهای آن  هســتند. دنیا بیشــتر به ســمت تجارت الکترونیک حرکت می کند، در حالی 
که  را فراهم نکرده ایم. باید شــرایط ارتباطات ثابت به بهترین نحو فراهم شــود و توجه داشــته باشیم 

کاربرد ارتباطات ســیار و موبایل، حضور در شبکه های اجتماعی است. مهمترین 

دنیا بیشــتر به ســمت 
تجارت الکترونیک حرکت 

که ما  می کند، در حالی 
که  هنوز بســترهای آن را 

همان ارتباطات ثابت 
است را  فراهم نکرده ایم
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بزرگترین شــهر شــناور جهان در عربستان سعودی در حال ساخت 
است. این شهر هشت ضلعی که به وسیله هوشمند مصنوعی اداره 
می شــود، تمــام نیازهای شــهروندان خــود را شناســایی و در جهت 

رفع آن برنامه ریــزی و عملیات می کند. 
گی هــای  OXAGON توجــه ویــزه بــه  گــزارش؛ از ویژ  بــر پایــه ایــن 
ک نیازهای خود را تامین  محیط زیست است.  این شهر با انرژی پا
گی های منحصر  می کنــد . همچنین طبیعت توجه به طبیعت از ویژ
به فرد  OXAGON  اســت. در طراحی این شــهر  ســطح اصلی شهر 
بــه عابــران اختصاص یافته و دو الیه زیریــن آن نیز برای حمل نقل 

گرفته شده است.  و زیرســاخت ها در نظر 
گون« به عنوان مجتمع صنعتی شهر نیوم، بر اساس همان  کســا »ا
فلســفه و مفاهیــم خــاص جوامــع »دی الیــن« مبتنــی خواهــد بود 
کــه در ژانویــه 2021 راه انــدازی شــد و امــکان زندگــی اســتثنایی در 
هماهنگــی بــا طبیعــت را از طریــق یــک موقعیت ایــده آل در دریای 
کــه تقریبًا 13 درصد  کانال ســوئز فراهم می ســازد  خ در نزدیکــی  ســر
، با داشــتن  کانال عبور می کند. این شــهر از تجــارت جهانــی از ایــن 
تاسیســات بنــدری توســعه یافتــه و ارتبــاط آن بــا فــرودگاه، یکــی از 
کز لجستیکی از نظر فناوری در جهان خواهد بود. پیشرفته ترین مرا
ایــن مجتمــع در تجارت منطقه ای عربســتان نقــش ویژه ای دارد. 
اقتصــاد  می توانــد  گون  کســا ا معتقدنــد  کارشناســان  از  بســیاری 

عربســتان را متحــول کرده و از نفت جدا کند. 
گون از فناوری های پیشــرفته ای مثل اینترنت اشیاء، تعامل  کســا ا
انسان با ماشین، هوش مصنوعی و امکان رباتیک برخوردار خواهد 
بــود و تمــام ایــن فناوری ها به وســیله یک مرکــز توزیــع اتوماتیک و 

هماهنگ به ارائــه خدمات خواهند پرداخت .  
که عربســتان  گون یکــی از فازهــای ابر شــهر نیوم اســت  کســا شــهر ا
گون نخســتین  کســا ا اســت. مجتمــع صنعتــی  آن  ایجــاد  درصــدد 
کوسیســتم بندری را  سیســتم زیســت محیطــی یکپارچــه جهــان و ا
، لجستیک و تسهیات تحویل  که در آن عملیات بندر ارائه می کند 
ریلی به شــکل یکپارچه در دســترس خواهند بود. همچنین با این 
کاهش  گلخانه ای نیز بــه صفر  گازهــای  پروژه، ســطح تولیــد جهانی 
کرد. ضمــن اینکه فرایند واردات، خدمات لجســتیکی  پیــدا خواهد 
و دیجیتــال یکپارچه و امکان تحویل دهی ایمن و بموقع نیز فراهم 
که برای شــرکای صنعتــی بازدهــی مقرون به صرفه ای را به  می شــود 

همراه خواهد داشت.
پــروژه ایجــاد نیوم  توســط محمد بــن ســلمان، ولی عهد عربســتان 
آینــده در ریــاض، در  کنفرانــس ابتــکار ســرمایه گذاری  ســعودی در 
کتبــر 2017 اعــام شــد. ایــن پروژه در راســتای عربســتان 2030  24ا

سیر خود را ادامه دهد. 

OXAGON شهر هوشمند روی آب

« انگلیــس هــوش مصنوعــی ویــژه ای  کســتر محققــان دانشــگاه »ا
میــان  در  را  عقــل  زوال  بیمــاری  بــروز  می توانــد  کــه  ســاخته اند 
مراجعان بــه درمانگاه هــا از دو ســال زودتر تشــخیص دهد. دقت 
ایــن سیســتم ۹2 درصــد اســت و تحقیقــات آن روی 1۵,300 نفــر 

گرفته است. انجام 
کــه نتایــج آن در  گــزارش، پژوهشــگران در مطالعــه ای  برپایــه ایــن 
مجله JAMA Network Open منتشر شده، موفق شدند از نوعی 
هوش مصنوعی برای تشــخیص زمان دقیق ابتا بــه بیماری زوال 
که  کنند. این تکنیک با شناسایی الگوهای پنهانی  عقل استفاده 

در اطاعــات بیماران وجــود دارد، می تواند دریابد که چه کســانی 
گرفته اند. بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار 

محققــان در ایــن مطالعــه به بررســی اطاعــات مراجعــان 30 مرکز 
آلزایمــر در آمریــکا پرداختنــد. افــراد در اولیــن مراجعــه زوال عقــل 
نداشــتند، امــا بســیاری از آن هــا دچــار مشــکات حافظه یا ســایر 
اختال هــای عملکــردی مغــز بودنــد. این سیســتم در بــازه زمانی 
200۵ تا 201۵ توانســته در هر 10 نفر یک تشخیص ابتا به بیماری 
کنــد. دانشــمندان می گویند  زوال عقــل را از دو ســال زودتــر اعام 
سیســتم آن ها با دقت ۹2 درصــد می تواند نمونه هــای زوال عقل 

تشخیص زودتر آلزایمر با هوش مصنوعی 
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هرچند مفهــوم متاروس بــرای اینترنــت هنــوز فاصله زیادی تــا تحقق 
دارد، اما برندهایی مانند فراری و نایکی برنامه های خود برای ورود به 

کرده اند تا از این عرصه عقب نمانند. دنیای متاورس و NFT را اعام 
که متاورس یا نسخه واقعیت مجازی اینترنت در نهایت  گفته می شود 
جایگزین شبکه وب امروزی خواهد شد و همین امر هیاهو یا اشتیاق 
کاالهای مجازی توسط برندهای مختلف به وجود  زیادی را برای ارائه 
، برخی دنیاهای مجــازی، مانند بازی های  آورده اســت. از طرفی دیگر
کنون به صورت عمومی  Fortnite و Minecraft یا پلتفــرم Roblox هم ا

کاربران قرار دارند. در دسترس 
کنــون برنــد ژاپنی  حــوزه ُمــد در ایــن زمینه پیشــرو بــوده اســت و هم ا
یونیکلو (Uniqlo) برخی لباس های دیجیتــال را در بازی Minecraft یا 
گا (Balenciaga) برای بازی  کاالهای لوکس فرانســوی بالینســیا شرکت 

کرده است. کتانی عرضه  Fortnite لباس یا کفش های 
همچنین طراحان نیز در حال ورود به حوزه جدید NFT یا توکن های 
غیر قابــل تعویض هســتند و اقام دیجیتالــی منحصر به فــردی مانند 

نقاشی یا انیمیشن را از این طریق به فروش می رسانند.
در طــول تعطیــات هالوویــن، شــرکت زنجیــره ای فســت فــود مکزیکی 
که در نوع خود  کرد  چیپوتلی یک رستوران مجازی در Roblox افتتاح 
اولیــن محســوب می شــود. این برنــد کوپن هایــی را بــرای دریافت یک 
بوریتو رایگان در رســتوران واقعی و همچنیــن لباس های مجازی برای 
که فــراری GTB 296 تا ســال  پوشــاندن آواتــار ارائــه می کنــد. در حالی 
2022 به مشــتریان واقعی عرضه نخواهد شــد، غول خودروسازی یک 
نســخه از آن را در دســترس بازیکنان Fortnite قرار داده تا بازیکنان در 
که قبًا یک  کنند. نایکی  بازی با استفاده از آن جابجا شوند و رانندگی 

نمایشــگاه مجازی را به نــام »Nikeland« در Roblox افتتاح کرده بود، 
کتانــی دیجیتال  کننده  که شــرکت تولیــد  کرد  چند روز قبــل نیز اعــام 

کرده است. RTFKT را خریداری 
که اساســًا در دنیــای فیزیکی حضور دارنــد، مفهوم  برای شــرکت هایی 
روش هــای  و  راه  بــا  عظیــم  آزمایشــگاه  یــک  اول  درجــه  در  متــاورس 
مســتقیم بــرای قشــر جــوان محســوب می شــود. متــاورس همچنیــن 
کــه دیــد ارزشــمندی را برای  توســط انبوهــی از داده ها تشــکیل شــده 
گر هنوز به دنیای واقعی راه  گاهی از محصوالت ارائــه می کنند، حتی ا آ

نیافته باشند.
در همین حال، برخی شــرکت ها ماننــد »لویی ویتون« بــرای نظارت و 
که برندشان در آن ها حضور دارد، نسخه مخصوص  کنترل بر محیطی 

کرد. به خود از متاروس را با نام Louis the Game ایجاد 
کاربران  با توجه به اینکــه هنوز هیچ پلتفــرم یکپارچه ای وجود نــدارد، 
نمی تواننــد بــرای مثــال اقــام خریــداری شــده خــود در Roblox را بــه 
کنند.  بازی های دیگری مانند Sandbox یــا Animal Crossing منتقل 
کربــرگ« مدیر عامل  ایــن ضعف، یکــی از اولویت هــای اصلی »مــارک زا

Meta یا فیسبوک سابق محسوب می شود.

متاورس در تیر رس برندهای معتبر دنیا

کنــد و ایــن نــرخ بســیار باالتــر از ســایر سیســتم های  را شناســایی 
کاهش نرخ تشخیص های  موجود است. این سیستم می تواند به 
کنــد. محققــان می گوینــد در تحقیــق خــود متوجه  اشــتباه کمــک 
خطــای ۸ درصــدی در تشــخیص ایــن بیماری شــدند، ولــی مدل 
یادگیری ماشــینی آن هــا می تواند بیش از ۸0 درصــد این خطاها را 
کســتر می گوید:  برطرف کند. دکتر »جنیس رانســون« از دانشــگاه ا
که زوال عقل بیماری هراس انگیزی اســت. اســتفاده از  »می دانیم 
یادگیری ماشــینی در درمانگاه های حافظه می تواند به تشــخیص 
کند و از اضطراب بیهوده  ناشــی  هرچه دقیق تر این بیماری کمک 

از تشخیص های اشتباه بکاهد.«
پژوهشــگران می گوینــد یادگیــری ماشــینی می توانــد با اســتفاده از 

کــه در درمانگاه ها وجــود دارد، عملکرد بســیار  اطاعــات متداولی 
تحقیقــات  می خواهــد  حــاال  گــروه  ایــن  باشــد.  داشــته  بهینــه ای 
بــرای  ماشــینی  یادگیــری  از  اســتفاده  تــا  دهــد  انجــام  جدیــدی 

تشخیص، درمان و مراقبت های بهتر از بیماران را ارزیابی کند.
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