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در مسیر هر دستاوردی، چالش های متعددی قرار دارد و با آغاز هر کسب وکار باید موفقیت و شکست را توأمان در نظر داشت. داشتن 
کسب وکار  گام نهادن در مسیر  چشم انداز و هدف مشخص، تدوین یک برنامه منسجم و انتخاب استراتژی مناسب، پیش نیازهای 
است. در اغلب موارد فرآیند تدوین یک برنامه و استراتژی بسیار آسان تر از اجرای آن است و حتی موانع اجرای آن می تواند برای کسب 
کار پیاده سازی مدیریت  کسب و کارها و ایجاد ساز و  گذر از این موانع در بسیاری از  که  کارها بسیار چالش برانگیز و پرمخاطره باشد  و 

استراتژیک برای حفظ مزیت های رقابتی و همزمان افزایش سهم بازار از اجرای آن بسی پیچیده تر و سخت تر است.
آن تردید در اجرای برنامه مانع اصلی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ است، ثبات رویه، سختکوشی،  ترس از شکست و در پی 

که انتخاب شده است برای نیل به نتیجه دلخواه نقشی حیاتی دارند. کاری، تعهد و باور به مسیری  فدا
گرچه این  گیرند،  که دستاوردهای زیادی داشته اند نیز ممکن است تحت تأثیر ترس از شکست و عدم موفقیت قرار  مدیران موفق 

کند. احساس می تواند انگیزه ای برای تالش بیشتر باشد، اما در عین حال می تواند شما را از مسیرتان دور 
عالوه بر داشتن یک چشم انداز و هدف مشخص، تدوین یک برنامه منسجم و انتخاب استراتژی مناسب، باور به آنها در عمل توسط 
کاری هستند، نقش تعیین کننده ای دارد و در نهایت  کسب و  که به واقع حافظان اصلی برنامه های هر  مجریان و سرمایه های انسانی 
بکارگیری روش هایی که نتیجه آن برخوردار شدن یک مجموعه از یک تیم توانمند، متحد و همدل باشد، تضمین کننده موفقیت است.
که طی دوران  ارتباط نشستیم؛ مدیری  آلیا سیس  در این شماره به رسم عیدانه، پای صحبت های مدیرعامل و موسس مجموعه 
گردد. فعالیتش فراز و فرودهای بسیاری تجربه کرده اما نه تنها از شکست ها ناامید نشده بلکه همواره کوشیده تا به مسیر موفقیت باز

گذشته را بخوانید. کنون بر آلیا سیس  «، آنچه از ابتدا تا گفت وگوی مفصلی با مهندس »احسان مهاجر در 

نه موفقیت پایان است و نه شکست
مهم شهامت ادامه دادن است
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از ایده تأسیس شرکت آلیاسیس و مسیری که طی کرده، بگویید.

بنده از پیش از سال 1383 وارد صنعت فناوری اطالعات شده ام و حدود یکسال قبل از تاسیس آلیاسیس یعنی سال 1387 با شرکتی 
ج از کشور و عدم تمایل به ادامه همکاری، به اتفاق دو نفر از همکارانم  همکاری می کردیم که به سبب سکونت سهامدار اصلی آن در خار

گرفتیم شرکت جدیدی مشترکًا تاسیس و به فعالیتمان ادامه دهیم. که در صنعت داشتیم، تصمیم  به واسطه اعتباری 
کاماًل به دور از ساختارهای متداول و حرفه ای یک بنگاه اقتصادی  که  Family Business  بود  شرکت جدید به اصطالح امروز یک 
گذر زمان نواقص مترتب  با  البته  که  آینده  به  امید  از  انرژی، پرتالش، سرشار  پر  قرار می گرفت، یک محیط دوستانه و بی تکلف، تیمی 

به چنین محیطی نمایان می شد.
رقابتی  و مزیت  بود  استوار  امر  این  بر  تمرکز شرکت  و  انرژی  بیشترین  به طبع  و  بود  آن  توان تخصصی  آن مقطع  نقطه قوت شرکت در 

کند.  شرکت را حفظ 
کنیم و  ارگان های مختلف منعقد  و  با سازمان ها  قرارداد پشتیبانی  که چندین  بودیم  ، طی حدود دو سال موفق شده  از همین مسیر
آن  انسانی  بر حوزه های فنی و تخصصی و قاعدتًا سرمایه های  گذاری بیشتری  که سرمایه  ایجاد شده بود  این اعتماد به نفس در تیم 

انجام دهیم.

از  سبک  این  چنانچه  کند.  رشد  تیمش  فردی  قابلیت های  و  ظرفیت  انــدازه  به  می تواند  کثر  حدا دوستانه  محیط  یک  با  شرکت  یک 
فعالیت اقتصادی نتواند متناسب با رشد خود در زمان مناسب نسبت به ایجاد زیرساخت های الزم اقدام کند، موفقیت آن در دراز مدت 
شانس باالیی ندارد. لزوما زیرساخت به معنی سخت افزار یا سرمایه نیست، وجود یک نگرش و تفکر سیستمی، ساختار مالی منضبط و 
کار است و مجموعه ما هم از این قاعده مستثنی نبود. کسب و  فرهنگ سازمانی حرفه ای از جمله عوامل مهم موفقیت و شکست یک 
کاماًل اجتناب ناپذیر می نمود و سبب جدایی یکی از شرکا و نهایتًا رفتن سرمایه های  کرد.  بروز اختالفات  کار خودش را  نبود این عوامل 

انسانی شرکت در بخش فنی شد. 
کم ترین تبعات این اتفاق بود. بروز اختالل در ارائه خدمات به مشتریان و ایجاد فضای غیر سازنده در شرکت از 

، حجم بزرگی از مطالبات  کشور کم بر  برخی از قراردادهای شرکت فسخ و با عدم تمدید روبرو شد. همزمان به سبب شرایط اقتصادی حا
کرد. که زیان قابل مالحظه ای به شرکت تحمیل  شرکت وصول نشد 

اقتصادی  صرفه  لیکن  کرد  پیدا  ادامه  آنها  به  خدمات  ارائه  همکار  شرکت  یک  با  توافقی  طی  مشتریان،  نزد  شرکت  اعتبار  حفظ  برای 
قراردادها از بین رفته بود. 

می شد.  متمرکز  محصوالت  بر  خدمات،  ارائه  بر  تمرکز  به جای  و  کرده  تغییر  می بایست  قبلی  مزیت  نبود  به  توجه  با  شرکت  استراتژی 
بازار  این  آلیاسیس در  کوچک  بردن قایق  که  باالتر  با ریسک بسیار  و  نیاز داشته  گردش بیشتری  این مهم به سرمایه در  برای  طبیعتًا 

کامل پیش برد.  خ ارز سال 1391 آن را تا مرز غرق شدن  بود )علیرغم موفقیت های اولیه( طوفان نوسانات نر
یک شرکت ورشکسته، یک تیم خسته و نا امید محصول یک دوره تالش شبانه روزی چهارساله بود.

که  ح شد  ارتباطات مطر و  با سابقه حوزه فناوری اطالعات  و  ح  از شرکت های مطر در این مقطع پیشنهاد فروش سهام شرکت به یکی 
بازار سهامدار جدید  ایشان و قبول استراتژی ورود به  آورده نقدی  ازای  از سهام شرکت در  روبرو و نهایتًا نیمی  با استقبال این شرکت 

گذار شد، سرمایه شرکت افزایش یافت و توانست به فعالیت خود هر چند محدود ادامه دهد. وا
با  آشنایی  با سابقه،  این شرکت  تجربیات  از  استفاده  انجامید،  به طول  که حدود چهار سال  استراتژیک  این همکاری  بهترین مزیت 
آلیاسیس جهت نیل  کردن زیرساخت های الزم برای مجموعه  کار حرفه ای و بکارگیری و نهادینه  کسب و  مفاهیم و استانداردهای یک 

کار حرفه ای بود. کسب و  به ایجاد یک 
در عین حال زمان مناسبی فراهم شد که همزمان با ایجاد سازوکار الزم در مجموعه به ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران، پیاده سازی 

گماشته شود.  ارزیابی عملکرد مجموعه وکارکنان همت  و  بر تفکیک واحدها، شفاف نمودن وظایف  سیستم، تمرکز 
بر حفظ  برنمی  تابیدند و  را  که نگرش جدید  آمد  این تغییرات پدید  آن مقاومت شدیدی در بدنه شرکت به جهت عدم پذیرش  در پی 
کاری پرتنش  گذشته اصرار می ورزیدند و به انحای مختلف مانع ایجاد می کردند.  در نتیجه  آن محیط  فضای غیرحرفه ای ولی دوستانه 
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برای  تا چه حد  که  بر متن تقدم یافت و تبعات چنین شرایطی پر واضح است  و فضای حاشیه، 
کاری زیان بار است. کسب و  هر 

از طرفی استراتژی توافق شده با سهام دار جدید به سبب نداشتن مزیتی در بازار و همچنین عدم 
آلیاسیس  پتانسیل باالی جایگاه  آن، عماًل موفق نبود و علیرغم  از  پشتیبانی صحیح و متعهدانه 

در بازار به تضعیف آن می انجامید.
همکاری های  قطع  و  منتهی  ذی نفعان  بیشتر  دلسردی  به  مجموعه  از  ج  خار و  داخل  شرایط 
که بسیار  ناراحت کننده ای را منجر می شد. این دوران در واقع دوره پوست اندازی آلیاسیس بود 
ک و پر از خاطرات تلخ و فراموش نشدنی برای من است . بارها از بی نتیجه بودن تالش ها  دردنا
احساس ناامیدی و تسلیم می کردم و پر از تردید به ادامه راه بودم، اما به هر صورت به لطف خدا 

و برخی از دوستان خوبم ادامه دادم.
اتمام  برای نحوه  با سهامداران شرکت  در یک مقطعی به دلیل همان استراتژی شکست خورده، 
آنکه به  آن علیرغم وضعیت نامطلوب شرکت به سبب  برگزار شد و در نتیجه  همکاری جلسه ای 
کمک دوست عزیزی توانستم سهم فروخته شده را باز پس  پتانسیل نهفته در آن باور داشتم با 
بگیرم و بار دیگر شانس خود را برای یک تالش مجدد، با تجربه بیشتر و برخورداری از زیرساختی 
گذشته و  گرفتن از اشتباهات  کنم.  این بار با درس  که سال ها برای آن هزینه شده بود، امتحان 

که مانع ایجاد یک تیم حرفه ای و خالق می شد. تصحیح نگرش هایی 
افراد سبب تحول و تصحیح طرز نگرش و  و  اتفاقات  از  که در مقاطعی، برخی  اقبال بودم  خوش 

تصمیم های من شدند.
همانطور که گفتید؛ مستقل شدن آلیا سیس ارتباط نقطه عطف آن محسوب می شود، در ادامه چه سیاستی 

برای ارتقای آن در نظرگرفته شد؟

که پتانسیل باالیی  نتیجه تالش های چند ساله پس از مستقل شدن آلیاسیس، در ایجاد بستری 

بارها در زمان های مختلف 
را بی ثمر  نتیجه تالش هایم 
دلسرد  و  می کردم  قلمداد 

می شدم

1395
1397

1398
1399

1400

1395
سرمایه زیادی را از دست دادیم  و با چالش 

مدیریت نقدینگی روبه رو شدیم

توانستیم سهام مان را پس بگیریم و به صورت 

مستقل وارد بازار End Userها بشویم

وارد باشگاه رتبه یکی های شورای عالی انفورماتیک 

شدیم و البراتوار تخصصی مان را هم راه اندازی کردیم

 با رشد 241 درصدی فروش 

ح شدیم بین لیدرهای بازار مطر

کارکنان آلیاسیس نسبت به شروع فعالیتش  تعداد 

8برابر شده بود و در آن سال چند پروژه عظیم 

دیتاسنتر کشور توسط آلیاسیس با موفقیت انجام شد

 )IMI100( توانستیم در  رتبه بندی 100شرکت برتر

عنوان بیشترین رشد فروش گروه رایانه را کسب کنیم. 

گواهینامه های بین المللی  تیم فنی  ما توانست تعداد 

خود را با قبولی به عدد 29 برساند.
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را در خود نهفته داشت، در یک بازه 5 ساله با هدف گذاری صحیح و اعتماد به سرمایه انسانی اش 
قابل قبولی در میان  توانست جایگاه  و  کرد  را تجربه  برابر رشد درآمد   3 به طور متوسط سالیانه 

فعاالن این حوزه به خود اختصاص دهد. 
که سهم قابل قبولی از بازار خود داشته باشد اما این بدین معنی  یک شرکت موفق، شرکتی است 
نیست که کسب درآمد باید هدف اصلی باشد، بلکه کسب درآمد از پیامدهای برنامه ریزی صحیح 
کاری است  کسب و  کیفیت به مشتریان هر  بر بستر یک زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات با 

گزارشات مالی به صورت رشد درآمدی نمایان می شود. که در 
آلیاسیس امروز در مقایسه با نخستین سال فعالیت خود در چه موقعیتی قراردارد ؟

و  راه  اندازی  آموزش، نصب،  تامین تجهیزات،  ابتدا مشاوره، طراحی،  از  آلیاسیس  فعالیت اصلی 
پشتیبانی در راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و تا کنون در این زمینه رزومه 

گذاشته است. قابل قبولی در صنعت از خود به جای 
خ  گرفتن تبدیل نر کارکنان، رشد چند ده برابری درآمد سالیانه با در نظر   افزایش 8 برابری تعداد 
گرفتن در  ، قرار  کشور ح فناوری اطالعات و ارتباطات در  ارز را داشتیم، اجرای چندین پروژه مطر
رتبه نخست در زمینه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات در شورای عالی انفورماتیک، اخذ 
چندین مدرک بین المللی برای شرکت و همچنین مدارک تخصصی توسط همکاران در مجموعه 
گروه  و اخیرًا هم موفق به دریافت لوح تقدیر بعنوان شرکتی که بیشترین میزان رشد فروش در بین 

IMI-100 به دست آورده، شدیم.  رایانه را در رتبه بندی 500 شرکت  برتر ایران  
 برای آینده آلیاسیس چه برنامه هایی در نظر دارید؟

بازارهایی  ارتقای سطح  با توجه به  برنامه های استراتژیک مختلفی تهیه و در حال اجراست ولی 
زیرساخت های  تقویت  به  منجر  که  برنامه هایی  از  آن دسته  هستیم،  فعال  آن  در  کنون  هم ا که 
از اهمیت باالتری  به مشتریان مجموعه است، در درجه  کیفیت خدمات  ارتقای   شرکت، جهت 

قرار دارد.

نــتــیــجــه ســال هــا  ــروز در  ــ امـ
بـــه  اعـــــتـــــمـــــاد  و  تـــــــــالش 
ســرمــایــه هــای انــســانــی، به 
عنوان یکی از 500شرکت برتر 
و  ایــران شناخته می شویم 
رتبه های نخست بی شماری 
را در حوزه فناوری اطالعات 
کرده ایم کسب  و ارتباطات 

1391
1392

1392 1394 1395

1394
1395

خ ارز گریبان ما را   بحران اقتصادی و نر

هم گرفت و شرکت ورشکست شد

خیلی از اهداف و برنامه  ریزی های شرکت مثل 

پیاده سازی مدیریت استراتژیک تحقق  پیدا نکرد سرمایه زیادی را از دست دادیم  و با چالش 

مدیریت نقدینگی روبه رو شدیم

گذار شد و فعالیت  نیمی از سهام شرکت وا

آلیاسیس صرفا به فروش به همکار محدود شد

1390
 وصول مطالبات از مشتری ها به مشکل خورد

 و تیم فنی از شرکت جدا شد

 شروع فعالیت

ارتباط آلیاسیس 

1388 ISO9001 و  کسب گواهینامه های ERP راه اندازی 

 ISO10002   و ISO10004 را در این سال کسب کردیم
بزرگترین قرارداد آلیاسیس تا آن زمان 

در این سال رقم خورد

توانستیم سهام مان را پس بگیریم و به صورت 

مستقل وارد بازار End Userها بشویم

Aliasys at glance
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در نمایشگاه CES 2022 چه گذشت؟

نمایشگاه بین المللی Consumer Electronics Show یا به اختصار CES به عنوان یکی از معتبرترین رویداد های حوزه فناوری 
که یک سکوی جهانی برای ابتکارات نسل های  و تکنولوژی، بیش از 50 سال است )اولین بار در سال 19۶۷ در نیویورک برگزار شد( 

آینده در بازار فناوری  است.
 سال آینده تأثیر فراوانی 

ً
که قطعا CES امسال از پنجم تا هفتم ژانویه در الس وگاس برگزار شد و محصوالت نوظهور مبتنی بر فناوری 

جدیدترین  از  جهان  سراسر  مختلف  شرکت های  نمایشگاه،  این  جریان  در  گذاشت.  نمایش  معرض  به  را  داشت  خواهد  بازار  بر 
فناوری های  همچنین  و  و...  پوشیدنی  گجت های  موبایل،  گوشی  کامپیوتری،  قطعات  لپ تاپ،  تلویزیون،  شامل  خود  محصوالت 

کردند. 5G و... رونمایی  جدید در حوزه های هوش مصنوعی، انرژی، سالمت، سرگرمی، فناوری  
آنها   یک سوم 

ً
که تقریبا CES 2022 حضور داشتند  کرونا، بیش از 45 هزار شرکت کننده به صورت حضوری در  با وجود همه گیری 

کشور به ایاالت متحده آمده  بودند. از 119 
پیشگام  آمریکایی  )شرکت   Nvidia پاناسونیک،  اینتل،  ایسوس،  سامسونگ،  جی،  ال  سونی،  ازجمله  جهان  فناوری  غول های 
)Hisense(، شرکت  رایانه های شخصی(، شرکت  هایسنس  و  کاری  ایستگاه های  گرافیکی،  کارت  کارت  ویدئویی،  در فناوری های 
کردند.  AMD و... در این نمایشگاه حضور داشتند و از جدیدترین فناوری ها و محصوالت خود رونمایی  TCL، شرکت  الکترونیکی 
کرونا  آمازون و متا به دلیل همه گیری  گوگل، مایکروسافت،  از بزرگترین بازیگران فناوری جهان مانند  که برخی  این در حالی است 

CES انصراف دادند. از شرکت در 
که توسط شرکت های معتبر و صاحبنام حوزه فناوری معرفی شده اند، می پردازیم. تی  در ادامه به برخی از مهم ترین محصوال

نویسنده: معصومه احمدیان
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Samsung

فناوری  از  که  کرد  معرفی  جدید   QLED تلویزیون  مدل  چند  سامسونگ  امسال،  نمایشگاه  در 
 Micro LED استفاده می کنند. همچنین مجموعه کوچک تری از صفحه  نمایش های mini-LED

نیز توسط این شرکت معرفی شد.

LG
C2 و  OLED با نام های  CES 2022 ال جی با معرفی دو سری جدید از مدل های  در نمایشگاه 
G2، به برنامه توسعه تلویزیون های خود پایبند بود. سری C2 در سایزهای 48 و 42 اینچی عرضه 
ارتقایافته  که نمونه   G2 گیمرها تبدیل می کند. سری  برای  انتخابی عالی  به  را  آن  که  خواهد شد 
تلویزیون ال جی G1 است نیز از بهترین محصوالت ال جی در سال 2022 است که به پیشرفته ترین 

فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا مجهز شده است.

SONY
که با معرفی مدل های خود، بهترین نمایش را در نمایشگاه امسال داشت،  یکی از تولیدکنندگانی 
QD-OLED آماده ارائه  که صفحه نمایش  که سونی تنها سازنده ای بود  سونی بود؛ به این دلیل 
200 درصدی یک صفحه نمایش  گذاشت و نوید اشباع رنگ  A95K جدید به نمایش  را در قالب 
، زاویه دید بهتر و پشتیبانی از 4K 120hz را به عالقمندان خود  LED-LCD با سطوح مشکی بهتر
که امسال در راه است. داد. به نظر می رسد این محصول یکی از جالب ترین تلویزیون هایی باشد 

TCL
تلویزیون،  مانند  تی  محصوال تولیدکننده  چینی  شرکت  یــک  کــه   TCL شرکت  جدید  محصول 
الکتریکی  لوازم  و  لباسشویی  ماشین  مطبوع،  تهویه  سیستم های   ، فریزر و  یخچال  همراه،  تلفن 
4K HDR و  TCL 6 با ترکیبی از فناوری خیره کننده  کوچک است، تلویزیون سری 6 است. سری 
mini-LED در طراحی فلزی جسورانه، تجربه یک تلویزیون برتر را ارائه می دهد. در این محصول، 
کنتراست  برای روشنایی و   Dolby Vision و   HDR Pro Pack و   Quantum Dot فناوری 

از رنگ های غنی ترکیب می شوند. کاملی  بیشتر به همراه پالت 

Asus
که براساس  که در این نمایشگاه به چشم آمد، Asus ROG Flow Z13 بود  یکی از نوآوری هایی 
گیمینگ جهان خواهد بود. این محصول به  از قدرتمندترین تبلت های  ادعای این شرکت، یکی 
بهره می برد،   ١١ از ویندوز  که  تبلت  این  کرده  اعالم  ایسوس  Intel Core-i9 مجهز شده است. 

اوایل تابستان روانه بازار می شود ولی اطالعاتی درخصوص قیمت آن در دست نیست.

Intel
گرافیک و پردازنده و همچنین برخی  کارت  در این نمایشگاه، شاهد پیشرفت های بزرگی در زمینه 
Alder Lake نام رمز اینتل  خ تازه سازی بسیار سریع بودیم.  4K با نر از مانیتورهای بازی جدید 
که مبتنی بر معماری ترکیبی با استفاده  برای نسل دوازدهم پردازنده های Core این شرکت است 

Gracemont است. کم مصرف  Golden Cove و هسته های  از هسته های 

 CES2022 نمایشگاه  در 
حضور  کــشــور   119 از  بــیــش 

داشتند
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را   K غیر  سری  دسکتاپ  پردازنده های  و   Core موبایل  پردازنده های  نمایشگاه  این  در  اینتل 
کرد. به طور رسمی معرفی 

Nvidia
کارت  این  کرد.  را معرفی   RTX 3090 Ti نام  با  گرافیک پرچمدار خود  کارت  نیز  انویدیا  کمپانی 
 )RTX 3090( آن  قبلی  از نسل  10 درصــد سریع تر  تقریبًا  انگیز خــود،  قــدرت حیرت  با  گرافیک، 
 21 G6X و سرعت  گیگابایت حافظه   24 دارای   RTX 3090 Ti انویدیا؛  اعالم  بنابر  کار می کند. 

ثانیه است. بر  گیگابیت 

CES 2022 برخی از جالب ترین محصوالت
Noveto N1 هدفون نامرئی

نامرئی  آن بودیم، هدفون  شاهد معرفی   CES 2022 که در  از هیجان انگیزترین محصوالتی  یکی 
کوچک است،  نوار صوتی  کمی شبیه یک  که  این دستگاه صوتی هوشمند  Noveto N1 است. 
ارسال  گوش شما  از  ج  از صدا درست در خار کوچکی  ایجاد حفره های  برای  را  اولتراسوند  امواج 
می کند؛ بنابراین می توانید موسیقی خود را بدون استفاده از هدفون یا ایجاد مزاحمت برای افراد 

کاماًل خصوصی بشنوید. اطراف خود و به صورت 
به واقعیت تبدیل  را  N1، داستان های تخیلی  نامرئی  با عرضه هدفون   Noveto شرکت فناوری 
استفاده  چیزی  از  شما،  گوش های  به  فیزیکی  اتصال  به  جای  هدفون،  این  از  استفاده  با  کــرد. 
که شرکت آن را فناوری Smart Beaming می نامد تا صدایی را در اختیار شما قرار دهد  می کند 

که هیچ کس دیگری نمی شنود. 

ــامــل  ک ویــــدیــــوی مـــعـــرفـــی 
CES 2022 نمایشگاه 
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 Garmin ساعت های هوشمند
 Venu 2 Plus از دو محصول جدید خود با نام های   CES 2022 گارمین در نمایشگاه  شرکت 
و طراحی ساعت های  این در ساخت  از  که پیش  گارمین  کرد.  رونمایی   Vivomove Sportو
خالقیت  هوشمند،  ساعت های  جدیدترین  رونمایی  با  بود،  برداشته  بلندی  گام های  هوشمند 
که در رنگ بندی متنوع   Venu 2 Plus کشید. ساعت هوشمند  را به تصویر  در طراحی و تولید 
عرضه خواهد شد، در مقایسه با سری مشابه قبلی خود، برتری های جالب توجهی از جمله قابلیت 
با  کنترل  و قابلیت  گوشی تلفن همراه هوشمند  اتصال به  و پاسخگویی تماس در صورت  برقراری 
استفاده از عملکرد صدا را دارد. ساعت هوشمند Vivomove Sport نیز دارای نمایشگر ترکیبی 
. دیجیتال و آنالوگ است و به طور کلی مشخصاتی مشابه Vivomove 3 دارد اما با قیمتی ارزان تر

خودرویی با رنگ بدنه متغیر
کانسپت  کرد.  iX Flow را معرفی  BMW با رونمایی از فناوری جادویی تغییر رنگ بدنه خودرو، 
از میلیون ها میکروکپسول  اینکه پوشیده  به  دلیل  این خودرو  که بدنه  iX Flow نشان می دهد 
رنگدانه های سفید و سیاه پر شده است؛  با  کپسول  تغییر رنگ می دهد. هر  E Ink است،  نام  به 
الکتریکی  با شارژ مثبت. سپس یک میدان  با شارژ منفی و رنگدانه های سیاه  رنگدانه های سفید 
یا مشکی در سطح میکروکپسول ها شده و منجر به تغییر رنگ  رنگدانه های سفید  باعث اجتماع 

بدنه خودرو می شود.
  

گوشی های  لپ تاپ های جدید، تلویزیون ها و مانیتورهای منحصربفرد، محصوالت خانه هوشمند، 
 ،Full HD کارآیی باال، عینک هوشمند با دو صفحه نمایش هوشمند و تبلت های مقرون به صرفه با 
با  ترازوی هوشمند  با محیط زیست، هدفون و هدست های قدرتمند،  کوله پشتی هوشمند سازگار 
از محصوالتی  اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده های سالمت بدن انسان و... فقط برخی  قابلیت 
گذاشته شد.  صرفنظر از اینکه این محصوالت  که در نمایشگاه CES 2022 به معرض نمایش  بود 
در سال 2022 یا سال های پس از آن، تولید شده و به دست مصرف کنندگان برسد یا نه، باید قبول 
این  و  فناوری هستیم  از دنیای  گام هایی چشمگیرتر در قبل  و  که هرسال شاهد موفقیت ها  کرد 

که تکنولوژی با چه سرعتی در حال حرکت است! موضوع نشان می دهد 

غول های فناوری اطالعات 
مــایــکــروســافــت،  از جــمــلــه 
آمازون، متا و گوگل  به علت 
مــیــکــرون به 

ُ
شــیــوع ســویــه ا

صورت مجازی در نمایشگاه 
کردند شرکت 
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 برادری در کنار روابط حرفه ای
 ترکیبی  کم یاب برای موفقیت شرکت 

کند، این  کار برای ما استرس شدیدی ایجاد  کار خود راضی نباشیم و محیط  که  از محل  آمده باشد  شاید برای هرکدام از ما پیش 
کاری پرانرژی و مثبت می تواند تأثیر زیادی بر روحیه افراد داشته باشد. که یک محیط  در حالی است 

عوامل زیادی در جلب رضایت افراد از محیط کار تأثیرگذار است که ازجمله این موارد می توان به نحوه سیاست گذاری رهبر مجموعه 
کرد. و اخالق و تعامل و ارتباط میان پرسنل وجود دارد، اشاره 

آرام  و مثبت هستند. از سوی دیگر عدم ارتباط  که به دنبال ایجاد فضایی  کارکنان خود هستند  رهبران خوب نمونه ای مثبت برای 
کارمندان  کار تأثیرگذار بوده و ناامیدکننده باشد، بنابراین حفظ ارتباط میان  کاری می تواند در محیط  کارکنان و یا فضای بسته  بین 

کار بسیار مهم است. کارفرمایان، در محیط  کارکنان و  و یا 

 نویسنده: زهرا شیرازی
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ــور در شــرکــت  ــ ــ ام تـــمـــامـــی 
ثبت  از  ــیــاســیــس ارتــبــاط  آل
و  آن  تـــحـــویـــل  ســــفــــارش، 
خــــدمــــات پــــــس از فــــروش 
صــورت  مکانیزه  بــه صــورت 

می پذیرد

وری  بهره  بلکه  پرسنل مطلوب می کند  برای  را  کار  تنها فضای  نه  کاری  ایجاد رضایت در محیط 
کلیدهای موفقیت در مجموعه ای مانند آلیاسیس، رهبری  خود سازمان هم ارتقا می یابد. یکی از 
غ از نظام اداری، برپایه همدلی و همکاری ایجاد شده است.  که فار خوب و فضای ارتباطی است 
با یکدیگر همکار  از قضا  که  برادر  آلیاسیس، پای صحبت های دو  در این شماره عیدانه ویژه نامه 
از فروش  مشغول فعالیت هستند، نشسته ایم؛  انبارداری و خدمات پس  هستند و در بخش های 
گی های همکاری دو برادر می گویند و معتقدند نحوه برخورد  برادران »آزارش« که با خرسندی از ویژ
کرده و با اختیار عملی  مدیریت در شرکت آلیاسیس باعث شده مشتاقانه در این مجموعه فعالیت 

که دارند، به سمت پیشرفت قدم بردارند.
کرد و  »سیدجواد آزارش« فعالیت خود را سال 1393 در واحد انبار شرکت »آلیاسیس ارتباط« آغاز 
 از سال 1398 

ً
آلیاسیس جدا شد و مجددا کوتاهی از مجموعه  پس از چهار سال همکاری، مدت 

بی نقصی  تیمی  کار  آلیاسیس  در  است  معتقد  او  داد.  ادامــه  خود  همکاری  به  مجموعه  این  در 
برادر خود به مجموعه  از طریق  که  با درایت خود است. جواد  را مرهون مدیر  آن  که  جریان دارد 
کاری ایجاد شود، اما  که ممکن است در فضای  معرفی شده، می گوید جدا از اختالف سلیقه هایی 
، راحت تر می توان به جمع بندی دقیقی دست یافت و  با توجه به شناخت موجود میان دو برادر

کرد. مشکل را رفع 
که از  کرده است. او  »سیدرضا آزارش« نیز از سال 1390 همکاری خود را با مجموعه آلیاسیس آغاز 
این همکاری بسیار خشنود است، می گوید: اینکه فردی از مجموعه ای که  در آن کار می کند، رضایت 
که خوشبختانه این فضا در  داشته باشد، طبیعتًا از نحوه برخورد مدیریت با پرسنل نشأت می گیرد 
کارکنان وجود  ایده پردازی  برای  او معتقد است وقتی در مجموعه ای فضا  کم است.  آلیاسیس حا
کارکنان را موجب می شود. خوشبختانه در  ارتقای  دارد، هم باعث بهره وری شرکت می شود و هم 
این مجموعه فضای یادگیری وجود دارد و همین موضوع باعث شده به ارتقای فکری و یادگیری 

کنم. کسب  کاری خودم  عالقمند شده و تجربه های خوبی در حوزه 
رضا نیز به همکاری دو برادر خوشبین است و می گوید: با توجه به اینکه جواد از لحاظ فکری به من 
کمک خوبی باشد و چون اعتماد زیادی به پشتکار او داشتم، به مهندس  نزدیک است، می تواند 
گرچه اختالف  مهاجر پیشنهاد دادم که پذیرفته شد. معتقدم این پذیرش اتفاق خیلی خوبی بود. ا
کنیم. از  کار به وجود می آید، ولی سعی می کنیم با همفکری نسبت به حل آن اقدام  نظرهایی در 
کنیم. کار آن را حل و فصل  کاری را به خانه نبریم و در محیط  که مسائل  کردیم  ابتدا با هم توافق 

که پس از فروش  گفت وگوی ما با این دو برادر در خصوص و فرآیند انبارداری و خدماتی  در ادامه 
به مشتریان داده می شود، می آید:

در مورد فرآیند تحویل کاال به انبار و نحوه ارسال توضیح دهید.

تأمین  واحــد  ابتدا  در  می شود.  انجام  مکانیزه  صــورت  به  و  روال  طبق  امــور  آلیاسیس  شرکت  در 
براساس اعالم نیاز مشتری، محصولی را از شرکت خارجی خریداری کرده و به گمرک تحویل می دهد. 
کاال را تحویل می گیرد و فرآیند انبارداری شروع می شود. پس از تحویل  پس از ترخیص، بخش انبار 
به صورت  ادامه،  و در  کامل و سپس سریال برداری صورت می گیرد  از محصول عکسبرداری  کاال، 
کاال به صورت پالت تسمه کشی شده و با سند  مکانیزه سند ورود محصول زده می شود و درنهایت 

آنها تحویل داده می شود. که با مشتری انجام می شود - به  خروج - طبق هماهنگی 
چگونه از اصل بودن یک کاال اطمینان حاصل می کنید؟

که باعث می شود اصالت  که برای ارزیابی وجود دارد، تجربه هم دخیل است  عالوه بر پروتکل هایی 
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کاالی اصل زده می شود  بر روی  که  لیبل  کاال قابل تشخیص باشد. همچنین نحوه بسته بندی و 
انجام  کیفی هم  کنترل  به مشتری،  کاال  از تحویل  انبار قبل  در  این وجود  با  نیز متفاوت است. 
می شود. به عنوان مثال وقتی استوریج خریداری می شود، چند نمونه به صورت رندوم باز شده 
و با نسخه اورجینال تطبیق داده می شود و پس از تأیید، به همکاران فنی ایمیل ارسال می شود 

کارکرد مورد بررسی قرار می دهند. و آن ها نیز محصول را از لحاظ سالمت دستگاه و 
گر کاالی خریداری شده مشکل داشته باشد، چه اقدامی صورت می گیرد؟ ا

به  این دستگاه  و  تأیید نیست  کاال مورد  که  تأمین اطالع داده می شود  به واحد  ایمیل  از طریق 
که از آن خریداری شده، برگشت داده می شود. در این صورت، یا از مشتری زمان  شرکت خارجی 
که مشتری عجله  یا در صورتی  و  کنیم  وارد  و  را خریداری  که دوباره محصول  بیشتری می گیریم 
از  را بیشتر  که شرکت همیشه محصول  آنجا  از  اما  بازار تهیه می کنیم.  از  را  داشته باشد، محصول 

با این قبیل مشکالت روبرو نشده ایم. کنون  تا سفارش مشتری، خریداری می کند، 
فرآیند خدمات پس از فروش آلیاسیس به چه صورت است؟

کانت کارشناس  در صورتی که کاالیی که به مشتری تحویل داده می شود، مشکل داشته باشد، به ا
گام  کارشناس فروش اطالعات مشتری را برای ما ارسال می کند. در  فروش اعالم می شود، سپس 
کاال  گر  ا کاال بررسی شود.  گارانتی  از مشتری اخذ می شود تا وضعیت  اول، شماره سریال محصول 
گر مشکل  گارانتی داشته باشد و مشکل آن نرم افزاری باشد، تیم فنی شرکت اعزام می شود، ولی ا
گر مشکل دستگاه  سخت افزاری باشد، محصول برای ما ارسال می شود تا مشکل را برطرف کنیم و ا
به هر دلیلی برطرف نشد، همانند همان دستگاه به مشتری تحویل داده می شود. البته این فرآیند 

گرفته شده، قابل مشاهده و پیگیری است. که به این منظور در نظر  کسل الیوی  در ا
 کاالها بر چه اساسی گارانتی می شوند؟ و اینکه آیا این گارانتی از سوی آلیاسیس انجام می شود یا شرکت 

ً
معموال

مبدأ که محصول از آن خریداری شده است؟

به  که  دستگاهی  هر  صد  تا  صفر  و  می کند  عمل  قــوی  خیلی  آلیاسیس  فــروش  از  پس  خدمات 
گارانتی می شود و هر مشکلی داشته باشد، در درجه اول تعمیر می شود و  مشتری داده می شود، 
گارانتی آن دستگاه  گر  ا گر تعمیر نشد، دستگاه تعویض شده و به مشتری ارسال می شود. حتی  ا
گر دستگاه مشکل  تمام شده باشد، قسمت خدمات پس از فروش به مشتری مشاوره می دهد و ا
گارانتی دستگاه شامل  کتور فرستاده می شود.  خاصی داشته باشد، برای تعویض دستگاه پیش فا
گارانتی  که به مشتری تحویل داده شده، است. البته معمواًل  گارانتی و زمانی  شماره سریال، مدت 
گارانتی  تا سه سال هم  با مشتری، ممکن است  تیم فروش  با هماهنگی  اما بعضًا  12 ماهه است 

گرفته شود. در نظر 
 آیا در بخش خدمات پس از فروش، روشی برای شناسایی عیوب دستگاه وجود دارد؟

به مرحله  که مرحله  گرفته شده  از فروش شرکت، درخت عیوب در نظر  در چارت خدمات پس 
که توسط مشتری اعالم شده،  بررسی هر بخش دستگاه را نشان می دهد. حتی پس از رفع مشکلی 

کل دستگاه مورد بررسی قرار می گیرد. بازهم 
آیا نظارتی بر رضایت مشتریاِن واحد خدمات پس از فروش وجود دارد؟

کرده باشند و چه از خدمات پس از فروش -  گارانتی استفاده  اطالعات و لیست مشتری ها - چه از 
که اولویت  کسل الیو برای واحد بازاریابی ارسال می شود. این واحد  هر شش ماه یک بار از طریق ا
ارزیابی می کنند.  را  آنها  با مشتری، رضایت  ارتقای رضایت مشتریان است، در تماس  و  آن حفظ 

از این حوزه باالی 95 درصد است. براساس نظرسنجی ها، خوشبختانه رضایت مشتری 

کــه  ــی  تـ ــوال ــحـــصـ ــامـــی مـ ــمـ تـ
به  ارتباط  آلیاسیس  شرکت 
مشتریان خود ارائه می دهد 

گارانتی می شود شامل 
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آیا فضای فعلی انبار پاسخگوی نیاز مجموعه هست؟

انبار جدیدی در شهرک صنعتی شمس آباد در نظر گرفته شده که ساخت این سوله حدود یک سال 
به طول انجامیده است و امیدواریم تا 20 روز دیگر آماده تحویل شود. در این انبار تمعهیدات الزم 
که برخی  گرفته شده  برای نگهداری محصوالت دیده شده است. انبار کوچکی نیز در شرکت درنظر 
محصوالت در آنجا قرار خواهند داشت و از انبار شهرک صنعتی شارژ صورت می گیرد. البته از آنجا 
که فعالیت شرکت پروژه محور است و خرده فروشی انجام نمی شود، ممکن است نیازی هم نباشد.

کنون واحد خدمات پس از فروش و انبار کار مشترکی را انجام داده اند؟  آیا تا

در بسیاری از موارد پروژه ها به صورت موازی در جریان هستند و هر کدام از واحد ها وظایف خود را 
که هیچ راهی برای تفکیک پروژها وجود ندارد و مشتریان به  انجام می دهند. اما مواقعی هم است 
صورت اتفاقی خواستار اجرای پروژه در یک زمان هستند . به عنوان نمونه همین اواخر پروژه های 
بانک و مخابرات در یک سررسید می بایست به سرانجام می رسید و رضا هم می بایست در همان 
که صورت پذیرفت به لطف خدا  زمان به انبار شمس آباد می رفت. با تفکیک وظایف بین واحدی 

این پروژه ها در همان زمان مقرر به سرانجام رسید. 
... و سخن آخر

ارتباط، باعث شده حتی در صورت وجود فشار  آلیاسیس  کار تیمی موجود در  فضای دوستانه و 
مهندس  نگرش  و  مدیریت  مرهون  گی  ویژ این  که  شود؛  انجام  استرس  بدون  امور  تمامی  کاری، 

مهاجر است.

محصوالت ارائه شده توسط 
شــرکــت آلــیــاســیــس ارتــبــاط 
گــارانــتــی  حــداقــل از 12مـــاه 
 
ً
کــه بعضا بـــرخـــوردار اســـت 

ــق با  ــواف ایـــن مـــدت طــبــق ت
افزایش  قابلیت  مشتریان 

دارد
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VMware NSX و  Cisco ACI 
 با هم یا در مقابل هم!

از یک  با استفاده  آن منابع سخت افزاری  که در  یا شبکه است  اداره منابع سرور  برای  )Virtualization( روشی  مجازی سازی 
و  منابع  مدیریت  امکان  مستقل  صــورت  به  بخش ها  ایــن  از  هرکدام  و  می شود  تقسیم  مجزا  بخش  چند  به  نــرم افــزاری  مدیریت 
نرم افزارهای خود را برعهده دارند و در نتیجه این مدیریت مستقل و مجزا، هرکدام از بخش ها می توانند سیستم عامل، نرم افزارها 

و حتی دسترسی سخت افزاری خود را داشته باشند.

لیال محمدپور نویسنده: 
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: مجازی سازی مزایای بسیار دارد که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از
 صرفه جویی در هزینه های مستقیم و غیرمستقیم سخت افزارها و نرم افزارها

 یکپارچه سازی همه منابع سخت افزاری و امکان مدیریت یکپارچه تمام سرویس های مورد استفاده 
 باال بردن ضریب امنیت

 تسریع در پیاده سازی سرویس های جدید 
کاربران بیشتر بر روی یک  هاست بدون نیاز به توسعه سخت افزاری  امکان اضافه کردن تعداد 

کاربران به اطالعات و منابع مشترک   دسترسی راحت تمامی 
که در حوزه مجازی سازی فعالیت  Cisco از مهم ترین شرکت هایی هستند  VMware و  شرکت های 
کرده اند. در ادامه دو محصول  کرده و به ارائه نرم افزارهایی برای توسعه مجازی سازی سرورها اقدام 

مجازی سازی از این شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
  

گذشته، انواع سخت افزارها و سوییچ های موجود در یک شبکه باید به صورت دستی و تک تک  در 
پیکربندی می شدند و این موضوع باعث ایجاد پیچیدگی های شبکه می شد. اما امروزه سیسکو با ارائه 
کرده و اجازه   کاربردی ترین راه حل های خود، پیکربندی سخت افزار در دیتاسنترها را ساده تر  یکی از 
می دهد زیرساخت شبکه براساس ساده  سازی ، بهینه سازی و تسریع چرخه عمر استقرار برنامه، تعریف 

شود.  این محصول )Application Centric Infrastructure )ACI نام دارد.
که زیرساخت های شبکه خود را براساس سیاست های آن شبکه تعریف   ACI یک راه حل شبکه است 
که قادر  گفت Cisco ACI از مدرن ترین و ساده ترین راهکار های SDN Based است  می کند. می توان 

به ایجاد ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار و محیط های فیزیکی و مجازی است. 

ACI  چیست
در گذشته، برای نصب، راه اندازی، استقرار و پیکربندی یک دیوایس جدید در شبکه، مراحل مختلفی 
کنسول، تخصیص آدرس و نام به دستگاه جدید، پیکربندی پورت ها و  ازجمله اتصال دستگاه پورت 
گی های الیه سه، HSRP و ACL روی هرکدام از سوییچ ها  پروتکل Spanning-tree، پیکربندی ویژ
که در این فرآیند، بروز خطاهای انسانی و یا ارورهای مختلف اجتناب ناپذیر  و پورت ها و... ضروری بود 
می نمود اما در شبکه های جدیدی که از ACI پشتیبانی می کنند، فقط کافی است سوییچ ها وصل شوند 
تا این سوییچ ها توسط APIC شناسایی و به ACI اضافه شوند. به کمک ACI عالوه بر تسریع و افزایش 
سرعت پیکربندی و عیب یابی، عملکرد و کیفیت شبکه نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. عالوه 
 DNA Center SD Access با راهکار هایی مانند ACI با ادغام IT بر این، سازمان ها و متخصصان

کارآیی و کیفیت بیشتر را خواهند داشت. و یا Cisco SDWAN توانایی ایجاد فرآیند های خودکار با 
که به اختصار   Application Centric Infrastructure شرکت سیسکو بدین منظور تکنولوژی 
کند. این تکنولوژی  کز داده را دگرگون  کرده تا زیرساخت ارتباطی در مرا ACI نامیده می شود را ارائه 
کز داده نسل  کارآیی و بهره وری در مرا کرده و باعث افزایش  کز داده  نسل قبل را مرتفع  مشکالت مرا

جدید شده است. 
: برخی از مهم ترین قابلیت های ACI عبارتند از

Multi-Tenant توانایی ارائه سرویس های ابری با توجه به قابلیت 
 خودکارسازی فرآیندهای پیکربندی و عیب یابی 
 افزایش انعطاف پذیری و قابلیت گسترش پذیری 

کز داده  ACI مشکالت مرا
کرده  نسل قبل را مرتفع 
کارآیی  و باعث افزایش 
و بهره وری نسل جدید 

شده است
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F5 و VMware امکان یکپارچه شدن با سایر پلتفرم ها نظیر 
 حذف محدودیت ها 

کز داده روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار  امروزه با نقش آفرینی Big Data و سرویس های ابری، مرا
می شود و قاعدتًا زیرساخت های آن نیازمند تکنولوژی های جدید برای ارائه سرویس متناسب با نیازهای 
روز خواهند بود. مشکالتی از قبیل عدم توانایی ارائه  سرویس به صورت ایزوله به چند مشتری بر روی 
یک مرکز داده، افزایش پیچیدگی در پیکربندی ها، عدم توانایی ارائه  راهکارهای هوشمند در برقراری 
ارتباطات زیرساختی، هزینه های مربوط به افزایش ظرفیت، عدم انعطاف پذیری و... ازجمله چالش های 

کز داده و شبکه هاست که ارائه راهکارهای جدید می تواند راهگشا باشد. مرا

 ACI  بررسی ساختار
: راهکار ACI از چند سخت افزار و نرم افزار تشکیل می شود که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از

Spine 
Leaf 
APIC 

VXVLAN 
Micro-Segmentation 

کار می کنند تا به همه  Leaf ها  Spine: گروهی از سوییچ های Cisco Nexus 9000 که با یکدیگر 
متصل شوند.

leaf : وظیفه اتصال ACI به سرورها،  هایپروایزر )برنامه ای که اجازه ساخت و اجرای ماشین های مجازی 

معماری جدید و خالقانه  
ACI باعث تسهیل، 

بهینه سازی و تسریع 
چرخه پیاده سازی برنامه 

شده است
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را می دهد(، فایروال، روترهای متعادل کننده بار )load balancer( و دیگر روتر ها و سوییچ های خارجی 
را برعهده دارند. )Leaf شامل سوئیچ های دسترسی است که به سرورها متصل می شوند و Spine وظیفه 

اتصال همه سوئیچ های Leaf را برعهده دارد.(
Cisco Application Policy Infrastructure Controller(  :APIC( مغز مرکزی و جزء اصلی 
معماری Cisco ACI است که نحوه مدیریت و بهره برداری شبکه های سیسکو را بازتعریف کرده و وظیفه 

اجرای سیاست و نظارت بر صحت عملکرد آن را برعهده دارد. 
VXVLAN: این پروتکل، اتصال مرکز داده و امکان استفاده از شبکه های مجازی را فراهم می کند.

Micro-Segmentation : مناطق امنی را در محیط های ابری و مرکز داده ایجاد می کند تا حجم 
گانه - در برابر حمالت محافظت کند. کاری برنامه ها را از یکدیگر جدا کرده و از آنها - به صورت جدا

معماری جدید و خالقانه  ACI باعث تسهیل، بهینه سازی و تسریع چرخه پیاده سازی برنامه شده است.

NSX چیست
که یکی  کرده  شرکت VMware در سال 2012 یک محصول مرتبط با شبکه و امنیت با نام NSX ارائه 
که برای مجازی سازی شبکه )NV(، مجازی سازی توابع  از پرکاربردترین محصوالت این مجموعه است 
کنترل و انتقال در شبکه های مبتنی بر نرم افزار  شبکه )NFV( و جداسازی الیه های مختلف مدیریت، 

)SDN( استفاده می شود.1
VMware NSX یک مدل عملیاتی کاماًل جدید را برای یک شبکه تعریف شده در نرم افزار ارائه می دهد 
که پایه و اساس مرکز داده تعریف شده توسط نرم افزار )SDDC( را تشکیل می دهد و به یک شبکه ابری 
گسترش می یابد. با استفاده از این محصول، اپراتورهای مرکز داده می توانند به سطوحی از چابکی، امنیت 
و صرفه اقتصادی دست یابند که قباًل زمانی که شبکه مرکز داده صرفًا به اجزای سخت افزار فیزیکی متصل 

می شد، امکان پذیر نبود.
از جمله سوییچینگ،  امنیتی  قابلیت ها و خدمات  و  از شبکه های منطقی  کاملی  مجموعه   NSX
مسیریابی، فایروال، تعادل بار )Load Balancing(، شبکه خصوصی مجازی )VPN(، کیفیت خدمات 
)QoS( و نظارت را ارائه می دهد. این خدمات در شبکه های مجازی از طریق هر پلتفرم مدیریت ابری 
که از API های NSX بهره می برد، ارائه می شود. شبکه های مجازی بدون اختالل بر روی هر سخت افزار 
کز داده، فضای ابری )ابرهای عمومی و خصوصی(، پلتفرم های  شبکه مستقر می شوند و می توانند در مرا

کانتینر )container( و سرورهای فیزیکی گسترش یابند.
VMware NSX یک بستر مجازی سازی و امنیتی شبکه است که راه حل شبکه ابری VMware را برای 

کاربردی گسترش می یابد، ارائه می دهد. کز داده، ابرها و چارچوب های  شبکه سازی که در مرا
NSX کل مدل شبکه را در نرم افزار بازتولید می کند و این امکان را فراهم می آورد که هر توپولوژی شبکه - از 
شبکه های چندالیه ساده تا پیچیده - در چند ثانیه ایجاد و ارائه شود. کاربران می توانند چندین شبکه 

مجازی با نیازهای متنوع ایجاد کنند و از ترکیبی از خدمات ارائه شده استفاده کنند.
 NSX-T و NSX-V :وجود دارد NSX به طور کلی دو نسخه مختلف از

در محصول NSX-V زیرساخت مورد استفاده حتمًا باید مبتنی بر محصوالت شرکت VMware باشد 
ولی در نسخه NSX-T می توان از پلتفرم های مجازی سازی دیگر KVM و XEN نیز استفاده کرد. 

همچنین NSX-V بر روی سوییچ مجازی )VDS )Distributed Switchپیاده سازی می شود ولی در 

 Network Virtualization مجازی سازی شبکه : NV  .1
 Network Function Virtualization مجازی سازی توابع شبکه : NFV

 Software Define Networking SDN : شبکه های مبتنی بر نرم افزار 

بران  کار   NSX  در
می توانند چندین شبکه 

مجازی با نیازهای متنوع 
کنند و از ترکیبی  ایجاد 
از خدمات ارائه شده 

کنند استفاده 
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گرفته شده است.  )NSX-T از OVS )Open v switch بهره 
این دو محصول در پشتیبانی از پروتکل های مختلف network overlay نیز تفاوت هایی دارند.

NSX بررسی ساختار
همانطور که گفته شد VMware NSX پلتفرمی است که باعث بازسازی ساختار شبکه های سنتی شامل 
 NSX ؛ پورت ها، سوئیچ ها، مسیریاب ها، فایروال ها و... در یک فضای مجازی می شود. به عبارت دیگر
کل شبکه زیرساخت را مجازی سازی می کند. از این رو باید بتواند الیه های سنتی شبکه را به الیه های 

مبتنی بر نرم افزار تبدیل کند.
 Management با تفکیک الیه های تجهیزات شبکه و متمرکز کردن آنها در سه الیه NSX بر این اساس؛

plane، Control Plane و Data plane معماری و شکل جدیدی به شبکه می دهد.
: برخی از مهم ترین قابلیت های NSX عبارتند از

 SDN پشتیبانی از مجموعه راهکارهای
کز داده کاهش چشمگیر هزینه ها در مرا

جدا سازی ترافیک زیرساخت مجازی از شبکه فیزیکی و قابلیت مسیریابی بین شبکه های مجازی 
فایروال مجازی توزیع شده و یکپارچه با قابلیت مدیریت پذیری باال

توزیع بار هوشمند ترافیک Application ها در زیرساخت مجازی
امکان راه اندازی سرویس VPN در سطح مجازی بین دو سایت مختلف

از  کــردن ترافیک عــادی شبکه با استفاده  کپسوله  NSX با  که  NSX بدین صــورت است  کارکرد  نحوه 
پروتکل های کپسول سازی، زیرساخت مجازی شبکه و زیرساخت فیزیکی شبکه را با یکدیگر سازگار می کند. 
NSX Gateway وظیفه ارتباط شبکه فیزیکی و مجازی را برعهده دارد. هر   هایپروایزر VMware NSX و 
سوییچ مجازی خودش را اجرا می کند )که یک نرم افزار مجازی است( و از آن برای مدیریت و کنترل ترافیک 
خود بهره می برد. VMware NSX از انواع   هایپروایزر ها و زیرساخت های مدیریتی ابرها پشتیبانی می کند.

ویـــــــــــدیـــــــــــوی آمــــــــــــوزش 
ــام ســـــازی ــ ــگ ــ ــم ــ ــل ه ــ ــامـ ــ  کـ

NSX-T و ACI 
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VMware NSX از 
انواع هابیروایزرها و 

یرساخت های مدیریتی  ز
ابرها پشتیبانی می کند

: نرم افزار های سازگار با NSXعبارتند از
VMware vSphere
KVM
Xen Citrix
Open Stack
Cloud Stack
vCAC )VMware vCloud Automation Center(
vCD )VMware vCloud Director(

 NSX-T و  ACI ادغام
 NSX-T با ACI می توانند با یکدیگر تعامل و تأثیر متقابل داشته باشند. ادغام NSX و ACI دو محصول 
کلی از سالمت شبکه به دنبال خواهد  مزایایی ازجمله عیب یابی، انعطاف پذیری و دریافت اطالعات 

داشت.
هنگامی که ACI با NSX-T ادغام می شود، نمایشی از یک شبکه مجازی به شکل EPG دریافت می شود 

که یعنی امکان ایجاد یک خط مشی end-to-end وجود دارد. 
مزیت دیگر ادغام ACI و NSX-T این است که انعطاف پذیری بیشتری در اتصال بارهای کاری مختلف 
که در انواع مختلف سیستم ها وجود دارد _ سرور فیزیکی،  کاری  ایجاد می شود. همه این حجم های 

فضای ابری یا  هایپروایزر _ می توانند بخشی از یک EPG باشند.
جدول زیر توپوگرافی بین ساختارهای ACI و NSX-T را نشان می دهد.

Cisco ACI VMware NSX-T Data Center

VMM Domain Transport Zone

Endpoint Group )EPG( Logical Switch

Hypervisor Transport Node

: برای ادغام ACI و NSX-T الزم است الزامات این ادغام برآورده شود که عبارتند از
1. اطمینان حاصل کنید که ACI و NSX-T را به درستی تنظیم کرده اید.

2. نسخه صحیح VMware NSX-T Data Center را از وب سایت VMware دانلود و اجرا کنید.
 Cisco ACI Virtualization Compatibility وب سایت سیسکو لیستی منتشر کرده تحت عنوان(
که اطالعاتی درخصوص قابلیت همکاری برای مؤلفه ها و پیکربندی های زیرساخت برنامه   Matrix
گرفته و تأیید شده اند. از این فرم می توان به  که مورد آزمایش قرار  کاربردی سیسکو )ACI( ارائه می کند 
عنوان مرجعی برای سخت افزار و نرم افزار پشتیبانی شده بهره برد. این لیست را بررسی کنید تا ببینید از 

کدام نسخه APIC باید استفاده کنید.(
که به ACI متصل  که میزبان هایی را  کنید  گونه ای پیکربندی  3. مرکز داده VMware NSX-T را به 
 VMware را در وب سایت  هستند، شامل شود. )می توانید دستورالعمل های نصب و پیکربندی 

دنبال کنید.(

کز  کردن مرا گفت ACI یک رویکرد hardware-centric برای قابل برنامه ریزی  کلی می توان  به طور 
کار را انجام می دهد. داده است در حالی که VMware NSX با مجازی سازی شبکه، این 
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که در اختیار داشتند، با چالش نگهداری و دسترسی اطالعات  کسب وکارها با توجه به نوع فعالیت و میزان داده هایی  گذشته  در 
که مهم ترین سرمایه یک مجموعه است، روبرو بودند. اما با افزایش تعامالت روزمره سازمان و حجم تبادل اطالعات در دوره های 

ج از توان نیروی انسانی شد. آنها به صورت دستی و سنتی، عماًل خار کاری فشرده، جمع آوری و دسترسی به 
در سال های اخیر نیز پیشرفت فناوری اطالعات و شاخه های وابسته به آن، راه حل های مختلفی پیش روی محیط های کسب وکار 
گرفته، اطالعات و داده ها از ارزش و اهمیت بسیار باالیی برخوردار  قرار داده و از آنجا که در دنیای امروز که تکنولوژی همه چیز را فرا

است، سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راهکاری ایمن برای ذخیره سازی داده ها هستند.
که با  کنترل و ذخیره این اطالعات، به فضای ذخیره سازی زیادی نیاز دارند  با توجه به افزایش حجم اطالعات، سازمان ها برای 

آمده است. بران  کار ، در این زمینه هم به یاری  توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تسهیل تمامی امور
، دستگاه های ذخیره سازی با عنوان Storage در اختیار سازمان ها قرار دارد. این دستگاه ها با اتصال به  در دنیای پیشرفته امروز
کار ذخیره سازی مطمئن و حجیم اطالعات را برعهده دارند و به صورت پیوسته و مداوم در حال ارتقا هستند. با توجه  سیستم ها، 
به سرعت پیشرفت تکنولوژی، کمپانی های مختلف محصوالت خود را ارتقا می دهند تا نه تنها رقابت در بازار را از دست ندهند بلکه 
که محصوالت متنوعی از ذخیره سازها   DELL EMC رده های اول فروش محصوالت فناوری اطالعات را در اختیار بگیرند. شرکت 
Small-Medium Business در زمینه ذخیره سازی عرضه  Unity XT  را به عنوان آخرین محصول در رده  کرده،  را وارد بازار 
گفت وگویی با »فرهود اسالملو« یکی از متخصصان حوزه فناوری اطالعات با بیش از 14 سال سابقه اجرا و مشاوره  کرده است. در 

که در ادامه آمده است. Dell EMC Unity XT Storage Series پرداخته ایم  در این حوزه، به بررسی مزایای 

 Unity XT اقبال ایران و جهان به ذخیره ساز
همچنان ادامه دارد

 نویسنده: حمیده اسفندیاری
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بسیاری از شرکت هایی 
که به دنبال مجازی سازی 

شبکه های ذخیره سازی 
خود هستند از SAN به 

کاهش  عنوان یک راه برای 
پیچیدگی و هزینه خود 

استفاده می کنند

در ابتدا توضیحاتی درخصوص ضرورت ذخیره سازی اطالعات بفرمایید.

کاربرها به ذخیره سازهای متمرکز  که مجموعه ها و  تکنولوژی ذخیره سازی اساسًا از جایی شروع شد 
که شبکه ها به  با حجم باال و سرعت  پردازشی باالتر نیاز داشتند و این شکل گیری زمانی اتفاق افتاد 
سمت ذخیره داده های خود به صورت متمرکز رفتند. به عنوان مثال حرکت به سمت به روزرسانی و 
تبدیل زیرساخت های خود به تکنولوژی مجازی سازی به جهت استفاده از برخی قابلیت های این 
کرد.  کی در زیرساخت را بیش از پیش نمایان  تکنولوژی، نیاز به استفاده از فضاهای متمرکز و اشترا
که در بحث مجازی سازی دارای اهمیت است، استفاده از استوریج های  درواقع یکی از موضوعاتی 
صورت  به  ذخیره سازها،  منابع  به  دسترسی  برای  سرورها  منابع  می شود  باعث  که  است  کی  اشترا

کنند. از یک منبع متمرکز استفاده  کی  اشترا
درباره کاربرد Unity XT Storage توضیح دهید. آیا این محصول با استقبال مواجه شده است؟

 استوریج ها در رده ها و با تکنولوژی های مختلف برای استفاده در زیرساخت های شبکه مورد استفاده 
 است. در 

 

DAS – NAS – SAN کلی این دسته بندی شامل ذخیره سازهای قرار می گیرند. به طور 
این شکل  به  نیز استفاده می شود،  به عنوان منبع ذخیره ساز  از خود تجهیز سرور   DAS سیستم 
که به منظور افزایش  Enclosure ها  Local بر روی سرور و استفاده از  کردن  هارد های  که با اضافه 
میزان فضای ذخیره سازی سرور ها مورد استفاده قرار می گیرند، نسبت به تأمین فضای موردنیاز خود 
ک گذاری،  برای اشترا و  این حالت فضای مربوطه مختص همان سرور بوده  که در  اقدام می کردند 

از تکنولوژی های دیگری تحت شبکه استفاده شود. باید 
نوع دیتای  براساس  آنها  کاربرد  که  SAN است  و   NAS  ، از دستگاه های ذخیره ساز دو نسل دیگر 
ارتباط  این تجهیزات در شبکه استفاده شود،  از  کدامیک  از  اینکه  انتخاب  موجود متفاوت است. 
مستقیم با نوع دیتا )Data Type( دارد. به طور مثال برای ذخیره سازی دیتاهای تصویری مانند 
 CPU , RAM NAS استفاده شود، درواقع چون  دوربین های مداربسته و... پیشنهاد می شود از 
از قدرت باالیی برخوردار هستند، به این تجهیز امکان پردازش   NAS استفاده شده در تجهیزات 
با  را  دیسک  روی  از  بازپخش  همچنین  و  دیسک  روی  بر  ذخیره سازی  جهت  تصویری  فایل های 

Performance باالتری از سایر انواع ذخیره ساز ها می دهد.
و  نوشتن  سرعت  که  می شود  پیشنهاد  شبکه هایی  بــرای   SAN ذخیره سازی  تجهیزات  درمقابل 
خواندن دیتا بر روی دیسک برایشان اهمیت بیشتری دارد. مانند دیتابیس ها و... این تجهیزات به 
کنترلرهای بسیار قوی، قادر به نوشتن و خواندن بر روی  دلیل استفاده از دیسک های پرسرعت و 
دیسک های ذخیره ساز با سرعت باال هستند و تکنولوژی های زیادی نظیر فشرده سازی و... به جهت 

کاهش زمان ذخیره سازی در این نوع تجهیزات بیشتر به چشم می خورد. افزایش راندمان و نیز 
و    Dell EMC ، HP، TOSHIBA ازجمله  تولیدکننده تجهیزات ذخیره سازی دنیا  شرکت های 
و  بودجه  به میزان  ایــران بسته  بــازار  در  که   SAN و هم  تولید می کنند   NAS QNAP معمواًل هم 
استفاده  آنها  از  زیرساخت شبکه ها،  زمان طراحی  بزرگی سازمان ها و حجم موردنیاز در  همچنین 

می شود.
 درخصوص وندور EMC توضیح دهید؟

که با ادغام  شرکت EMC یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان دستگاه های ذخیره سازی اطالعات است 
DELL-EMC شناخته می شود. این شرکت برای  DELL، تجهیزات و محصوالت آن امروزه با نام  با 
به طور  تولید می کند.  Enterprise( محصول  و   Small، Medium( تمامی رده های سازمانی 
مثال در رده Small سری های VNX از گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند و هنوز هم در بسیاری 
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Dell EMC  با افزودن 
CPU ، حافظه و ظرفیت 
کاهش داده ها  درایو ، بر 

و دسترسی سریع تر به 
تاثیر بسزایی  اطالعات 

گذاشته است

بازار شد، سپس سری های  که وارد  VNX2 بود  از سازمان ها در حال استفاده است. سری بعدی 
Unity XT در بازار عرضه می شود.  Unity و در حال حاضر نیز 

ساختار  لحاظ  از  کنیم،  عنوان  معماری  نظر  از  را  خود  قبلی  نسل های  با   XT تفاوت  بخواهیم  گر  ا
کاماًل متفاوت شده  که در این سیستم استفاده می شود، ساختار   CPU Processor، نوع و سری 
و عماًل مقدار پردازنده و قدرت توان پردازنده در این مدل قوی تر است. در این محصول پردازنده ها 
نظر  از  دارد.  قــرار  آن  در  متفاوت تری  تکنولوژی های  و  می کنند  استفاده   Enterprise سری  از 

GB12 در این سیستم استفاده شده است. connectivity از 
محصوالت سری Unity در زمان نامگذاری از برخی حروف استفاده می کند که به طور خاص به نوع 
که انتهای آنها F دارند، عماًل به صورت  دیسک های دستگاه اشاره دارد. به عنوان مثال؛ مدل هایی 
از دیسک های  Full Flash معروف هستند، یعنی به جای دیسک های چرخشی،  استوریج هایی 
باالتر  این دیسک ها به طور چشمگیری  که سرعت نوشتن و خواندن روی  SSD استفاده می شود 
خواهد بود. این مدل سری های متفاوتی دارد که شامل سری 300، 400، 600 و 800 است، اما تفاوتی 
که Unity XT با Unity دارد، در همین ساختار است. زمانی که از Unity استفاده می کردیم، همه 
که  880 تبدیل شدند  680 و   ،480  ،380 Unity XT سری ها به  اما در  این سری ها وجود داشت 
SSD استفاده می کند  Base این دستگاه از  هارد  که  گرF باشند )یعنی 380F( به این معنی است  ا

و Full Flash است.
تفاوت مدل ها در Unity XT براساس میزان مموری، میزان cache، پردازنده و تعداد دیسک هایی 
کنیم، معیارهای  که می خواهیم استوریج انتخاب  که پشتیبانی می کنند، متفاوت است و عماًل زمانی 
خ نوشتن  IOPS برسیم، بنابراین نر که مثاًل می خواهیم به چه میزان  مختلفی مدنظر قرار می دهیم 
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Unity XT در مقایسه 
با نسل قبلی خود از نظر 
ساختار متفاوت شده و 

عماًل مقدار پردازنده و 
قدرت توان پردازنده در 

این مدل قوی تر است

البته  که  تفاوت های تکنیکالی است  این موارد  قرار می گیرد.  و خواندن در ذخیره ساز مورد توجه 
XT در حال حاضر توسط خود  که  ح است  کنیم، این موارد مطر گر از لحاظ ساختار بازار هم نگاه  ا
که  گارانتی می شود در حالی  به عنوان نسل جدید دستگاه ذخیره سازی،   DELL EMC کمپانی 

VNX را نه تنها ساپورت نمی کند، بلکه حتی پشتیبانی آنالین هم ندارد. Unity و  مدل 
شرکت های  و  ندارد  وجود  اصلی  کمپانی  پشتیبانی  از  استفاده  امکان  ایران  داخل  در  متأسفانه 
واردکننده تنها به صورت غیرمستقیم می توانند برخی پشتیبانی های این محصوالت را به مشتریان 

کنند. خود عرضه 
 این تکنولوژی چه کمکی به کسب وکارها می کند؟

امروزه به دلیل سرعت باالی رشد تکنولوژی در دنیا، سازمان های کوچک و بزرگ باید زیرساخت های خود 
ح های  را تغییر داده و برای تداوم ارائه سرویس و همسان سازی آنها با تکنولوژی های جدید، همواره طر
مختلف به روزرسانی را در دستورکار قرار دهند. به طور مثال رایانش ابری )Cloud Computing(  که 
به مرور جایگزین نسل های قدیمی سرویس های  و  چندسالی است در دنیا مورد توجه واقع شده 
شبکه ای خواهد شد، از تکنولوژی های خاصی جهت ارتباط با ذخیره ساز ها استفاده می کند و در نسل 

جدید دستگاه ذخیره سازی، این تکنولوژی نیز پشتیبانی می شود.
EMC به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، در محصوالت جدید  شرکت 
 VASA آنها نظیر تکنولوژی  از  که برخی  ابری قرار داده  از شبکه های  برای استفاده  خود امکاناتی 
Application فراهم  به الیه  را  API ها  از طریق برخی  ارتباط الیه ذخیره ساز  برقراری  امکان  و... 
برای  تکنولوژی ها  قبیل  این  از  نرم افزار های خود  در  راحتی  به  برنامه نویسان می توانند  و  می کند 

کنند. ارائه سرویس های بهتر استفاده 
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شرایط بی ثبات سرمایه گذاری در بخش ها و صنایع مختلف، بسیاری از شهروندان ایرانی را به سمت سرمایه گذاری در سایر بازارها 
سوق داده است و به وضوح مشاهده می شود که شمار بسیاری از افراد در سال های اخیر برای کسب سود مناسب، سرمایه گذاری 

 مناسب تری برخوردار شوند.
ً
کرده اند تا در این وضعیت آشفته اقتصادی، از درآمد نسبتا در حوزه ارزهای دیجیتال را انتخاب 

کسب سود  که تمایل به  که دارد، روزبه روز از طرفداران بیشتری برخوردار می شود و افرادی  ارز دیجیتال باتوجه  به بازار پررونقی 
بازار به قدری در بین قشر جوان جذاب  بازار برای سرمایه گذاری می دانند. این  را بهترین و مطلوب ترین  بازار  بیشتر دارند، این 

که به دنبال تحقیق و سرمایه گذاری در این حوزه نباشد. کسی را می توان یافت  کمتر  که  است 
، رمز ارزهای  نوسانات ماه های اخیر رمز ارزهای شناخته شده و بااصالتی چون بیت کوین، باعث شده سرمایه گذاران خرد این بازار
و  بهتر  رشد  چشم انداز  که  زهایی  ار رمز  انتخاب  این  بین  در  کنند.  انتخاب  را  پایین تر  سرمایه  ود  ور میزان  با  ناآشناتر  و  زان تــر  ار
که این روزها موردتوجه ویژه عالقه مندان به  سریع تری دارند، برای سرمایه گذاران این بازار جذاب تر است. یکی از رمز ارزهایی 

که رمز ارزی متن باز به شمار می رود. stroj است  سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها قرار دارد، ارز دیجیتال 

ذخیره سازی ابری را با رمز ارز  
STORJ تجربه کنید

 نویسنده:  ساره نیکقدم منش
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توکن STORJ برای ایجاد 
ک  انگیزه جهت به اشترا

گذاشتن فضای دیسک و 
بران  کار پاداش دادن به 

می کند تبلیغات 

رمز ارز استورج چگونه متولد شد؟

پروژه،  اجرای  رئیس  گلوب«  نام های »بن  به   ،storj رمزارز دیجیتال  ایجاد  تاریخچه  به  با  نگاهی 
که  « معمار و طراح اصلی شبکه storj خواهید رسید  »شاون ویلکنس« بنیان گذار و »فیلیپ هاچیز
به همراه یکدیگر در سال 2014 به راه اندازی این رمزارز دیجیتال پرداختند و تا سال 2017 نیز در 
کارآیی آن بوده اند. این تیم سه نفره در سال 2017 نخستین توکن های  تالش برای بهبود عملکرد و 
ازجمله فایل  رقبای خود  از  نیز تالش می کنند موفق تر  امروز  به  تا  و  کردند  را عرضه   storj رمزارز 

کنند. کس عمل  کوین، وان درایو و دراپ با گوگل درایو، سیا  کوین، 
storj نشان  دادن سریع تر و ارزان تر فضاهای ذخیره سازی  به طورکلی هدف اصلی از ایجاد رمزارز 
که این امر باعث  گذشته ذخیره سازی فایل ها بر یک پوشه یا درایو صورت می گرفت  است زیرا در 
به معنی   storage انگلیسی  کلمه  از   storj رمزارز  زیادی می شد.  ایجاد محدودیت های بسیار 
گرفته  شده و به همین دلیل خود را یک راهکار مناسب برای ذخیره سازی غیرمتمرکز  ذخیره سازی 

کرده است. ک چین معرفی  ابر و بال که مبتنی بر فناوری های  فایل ها 
کاربران امکان می دهد فضای خالی دیسک خود  که به  storj این است  کاربردهای شبکه  یکی از 
آنالین فایل ها و دارایی ها دارند، با اتصال  که نیاز به ذخیره  کاربرانی  را اجاره دهند. با این امکان 
کوسیستم  ا این  در  اجاره دهندگان  از  را  موجود  ذخیره سازی  منابع  می توانند   storj شبکه  به 
ک چین صورت می گیرد و  storj در بال از توکن های  با استفاده  کنند. به طورکلی پرداخت ها  اجاره 
ابری در مقیاس  ارائه دهنده ذخیره سازی  به یک  تا  ترغیب می کند  را  کاربران  و   storj توکن های 

کوچک تر تبدیل شوند.
گوگل و آمازون  در حال حاضر مهم ترین ارائه دهندگان سرویس های ذخیره سازی ابری یا colud را 
storj برای رقابت با آنها باید از برتری های ویژه ای  تشکیل می دهند؛ به همین دلیل ارز دیجیتال 

برخوردار باشد.
گی های اصلی ارز دیجیتال storj چیست؟ ویژ

گی های اصلی رمزارز storj که باعث برتری آن شده است، برخورداری از فضای خصوصی  یکی از ویژ
بیشتر و فضای ذخیره سازی بسیار امن است. با نگاهی به مدل ذخیره سازی storj می توان دریافت 
وجود  شبکه  این  دستگاه  میلیاردها  بر  نظارتی  که  طوری  به  می کند  کار  اینترنت  مانند  تقریبًا  که 
که شبکه ای  که در چند مرکز جهانی  ندارد. در رمزارز storj مدیریت داده ها به شکلی متمرکز است 
که این شیوه خطراتی ازجمله رخنه در داده ها،  اداره می کنند، ذخیره می شود  را  کز داده ها  از مرا
ایجاد وقفه های جهانی در ارائه خدمات، هزینه های باالتر در ذخیره سازی و... را به همراه دارد. 

کنونی  هزینه های  ــرا  زی آنهاست  پایین تر  هزینه  دیجیتال  ز  ــزار رمـ گــی هــای  ویــژ از  دیگر  یکی  امــا 
گوگل  و  ون  آمــاز مانند  متمرکز  ذخیره سازی  سیستم های  به وسیله  ایجادشده  زیرساخت های 
storj داده می شود، به شکل مناسبی  ارز دیجیتال  که در  به  وسیله مدل غیرمتمرکزی  می تواند 
کاهش یابد. آنچه به وسیله تیم ارز دیجیتال storj دنبال می شود، تبدیل این پلتفرم به عنوان یک 
storj با حذف نیاز راه اندازی  colud است. تیم  پلتفرم مقرون به صرفه برای ذخیره سازی ابری یا 
کاهش می دهد و  آمازون تا یک سوم  گوگل و  که بسیار هزینه بر است، هزینه ها را به نسبت  داده ها 
را  و هزینه های نگهداری، میزان هزینه ها  برق  تأسیسات  باند،  کاهش هزینه هایی چون پهنای  با 
که از بودجه الزم  کوچکی  کاهش می دهد. با این روش مجموعه ها و مشاغل  به میزان قابل توجهی 
کز داده ها تمام عیار و آرایه های دیسک سخت برخوردار نیستند نیز با هزینه های  برای نگهداری مرا

کمتر قادر به ذخیره سازی خواهند بود.
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ج در  مواجهه  رمزارز استور
گوگل و  با رقبایی مثل 

آمازون هزینه پایین تری را از 
مشتریان خود اخذ می کند

هرروزه  اینکه  توجه  به  با  زیرا  است  رمــزارز  این  بهتر  مقیاس پذیری   storj رمــزارز  گی  ویژ سومین 
تقاضا برای منابع ذخیره سازی داده ها افزایش می یابد، تیم ارز دیجیتال storj در نظر دارد مدلی 

ارائه دهد. انعطاف پذیر و مقیاس پذیر 
برای  پلتفرمی  به عنوان  را  خود  آینده  در  که  دارد  نظر  در   storj دیجیتال  ارز  تیم  این،  عالوه  بر 
فایل های  از  زیادی  شمار  ذخیره سازی  از  پشتیبانی  با  و  کنند  معرفی  رسانه  انتقال  و  پشتیبانی 
کاربران  ویدئویی، عکس و حتی صوت، به یک پلتفرم همه منظوره محتوای رسانه ای مبدل شود تا 

بهترین بهره را از این رمزارز داشته باشند.
نحوه کارکرد ارز دیجیتال storj چگونه است؟

storj هستید، الزم است به این نکته توجه  کارکرد شبکه ارز دیجیتال  گر عالقه مند به آشنایی با  ا
که در  رمزارز به شکل شبکه ای نظیر به نظیر مانند تورنت ها عمل می کنند  این  که  داشته باشید 
کاربران تقسیم می شود  که بین  کوچک تری تقسیم می شود  آن از فایل ذخیره شده به بخش های 
را ذخیره و نگهداری می کنند. به همین دلیل به صراحت  نیز تنها نسخه های یک فایل  کاربران  و 

Torrent است. storj مشابه فناوری  کارکرد رمزارز دیجیتال  که شکل  گفت  می توان 
از فایل  کپی  Torrent استفاده می کنند، در صورت نیاز به یک  از فناوری  که  کاربرانی  به طورکلی 
به راحتی می توانند   - دارد  قرار  کاربران  اختیار سایر  در  که   - آن  تکه های مختلف  برای دریافت 
کرده و فایل اصلی  کنند تا این نرم افزار اقدام به جمع آوری قطعات فایل ها   seed اقدام به ارسال
کمک فناوری شار دینگ و همچنین رمزگذاری  که با   storj کنند. اما رمز دیجیتال را مجدداً ایجاد 
کاربران  کند، به  و توزیع داده ها و نودها عمل می کند، به جای آنکه یک فایل را از یک منبع تهیه 
خود این امکان را می دهد که قطعه های مختلف فایل مدنظر خود را از منابع مختلف دانلود کنند. 
به عنوان  را  storj اجازه دهد خود  به  انتقال فایل غیرمتمرکز  که سیستم  باعث می شود  امر  این 

کند. یک راه حل دانلود سریع معرفی 
تفاوت Torrent و storj در چیست؟

یا شاردها  به قطعات  فایل ها  با شکستن  که  این است  در   storj و   Torrent اصلی  تمایز  وجه 
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ج امیدوار  رمزارز استور
است بتواند از سیستم 

ذخیره سازی سنتی پیشی 
گرفته و عملکرد قابل 

اطمینان تری را در اختیار 
مشتریان قرار دهد

از بین می رود  کامل  به فایل های  یا شرکت خاص  امکان دسترسی یک سازمان   storj در شبکه 
که در  این در حالی است  به شکلی عمومی منتشر می شود.  فایل  به قطعات  و اطالعات مربوط 
امر باعث  این  که  از محل قرار فایل ها مطلع هستند  آپلود می کنند،  که  افرادی  storj تنها  شبکه 

می شود حریم خصوصی فعال در روند انتقال فایل ها، به شیوه صحیحی حفظ شود.
کیف پول storj چیست؟

نیازمند محلی  کاربران،  برای خریداری به وسیله  نیز   storj رمزارز دیجیتال  ارزها،  رمز  مانند سایر 
که عالقه مند به خرید و فروش این رمزارز هستند نیز از محل مطمئنی  کاربرانی  امن است تا درواقع 
که  کاربرانی  آنها برخوردار باشند و از حمله هکرها در امان باشند. در همین راستا  برای نگهداری 
تا  کنند   storj کیف پول دیجیتال  انتخاب  به  اقدام  باید  فروش می کنند،  و  storj خرید  رمــزارز 
درمقابل حمله بدافزارها ایمن باشند. به همین دلیل انتخاب کیف پول امن یکی از ضروریات است.

کیف پول های اختصاصی برخوردار هستند  که به مرحله عرضه می رسند، از  به طورکلی رمز ارزهایی 
که البته رمزارز storj نیز از این امر مستثنی نبوده و در وب سایت رسمی خود دارای یک کیف پول 

کنند. کاربران را قادر می سازد از رمزارز خود مراقبت  که  دیجیتالی است 
چگونه می توان رمزارز storj را خریداری کرد؟

که قصد خرید این رمز ارز را دارند، این امکان را خواهند داشت تا با مراجعه به وب سایت  کاربرانی 
کنند  کرده و اقدام به خریداری  رسمی storj و صرافی های معتبر قیمت ها را به صورت روزانه مرور 

کنند.  کیف پول خود، از ارزهای خریداری شده نگهداری  و در 

هستید،  دیجیتال  رمــزارزهــای  حــوزه  در  فعالیت  و  خرید  به  عالقه مند  گر  ا گی ها،  ویژ این  با  حال 
گرایش روزافزون شهروندان به سرمایه گذاری در این حوزه، با نگاهی  پیشنهاد می شود با توجه  به 
از  بر اطمینان  کنید و عالوه  باال  امنیت  با   storj رمزارز دیجیتال  اقدام به خریداری  هوشمندانه، 

کنید. سرمایه گذاری خود، سودی مطلوب دریافت 
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 داده های کسب وکارها که مهم ترین دارایی آنهاست روزانه توسط باج افزارها و حمالت سایبری مختلف مورد تهدید قرار می گیرند. 
این می تواند منجر به از دست دادن درآمد و ضربه زدن به محبوبیت کسب وکارها شود که هزینه های باالیی برایشان در پی خواهد 
از سرگیری عملیات  برای  کلیدی  گونه مشکل،  بروز هر  آن ها در صورت  بازیابی  توانایی  و  از داده های حیاتی  داشت. حفاظت 

کسب وکار پس از وقوع حمله است. عادی 
محیط های Hybrid و Multi-Cloud، انعطاف پذیری عملیاتی، امکان رشد سریع  و دسترسی به خدمات و سخت افزار نوآورانه 
کندگی ایجاد می کند و می تواند منجر به ایجاد خطرات  کپی کردن داده ها، پرا برانشان ارائه می دهند. با این حال، رویکرد  کار را به 
امنیتی، مشکالت همگام سازی و افزایش هزینه های نگهداری از منابع شود. این رویکرد همچنین می تواند دید شما بر محیط های 
که دائما هم در حال تکامل  کافی در برابر تهدیدات سایبری امروزی شود  کاهش دهد و منجر به عدم وجود محافظت  مختلف را 
که بدون ایجاد  هستند. راه بهتری برای دسترسی همزمان به داده های شما توسط ارائه دهندگان Public Cloud مورد نیاز است 
کند. کسب وکارتان را تضمین  خطرات امنیتی، حق انتخاب شما را در انتخاب ارائه دهندگان Cloud محدود نکند و ادامه فعالیت 

 اعتماد به کسب وکارتان را با
Dell Technologies  

پایدار کنید
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همانطور که Workload و داده های بیشتری را به فضای Cloud منتقل می کنید، ضرورت سرمایه گذاری 
روی راه حل های حفاظت سایبری برای داده های حیاتی بیشتر می شود. Dell Technologies یک 
که از داده های حیاتی شما در برابر حمالت  انبار داده ایمن با تجزیه و تحلیل هوشمند را ارائه می دهد 

سایبری، باج افزارها و انواع دیگر تهدیدات محافظت می کند.

Multi-Cloud خدمات بازیابی سایبری
خدمات بازیابی سایبری Multi-Cloud، مزایای بسیاری برای سازمان ها به همراه دارد. اما مهم ترین 
کدام از آن ها  که در ادامه با هر  مزیت های آن قابل اعتماد، مقرون به صرفه و بدون خطر بودنش است 

آشنا خواهید شد.

قابل اعتماد و ایمن
 محیط Vault که از نظر فیزیکی و منطقی ایزوله شده و جدا از شبکه های شرکتی فعالیت می کند.

ج از محل قرار می گیرد و یکپارچگی داده ها را  که خار کپی داده های تغییرناپذیر در یک Vault امن   
حفظ می کند.

کامل محتوا  تجزیه و تحلیل هوشمند M/L و اندیس گذاری 
 مقرون به صرفه

 as a service ارائه زیرساخت اصلی خزانه، به صورت 
public cloud کم به ارائه دهندگان کردن اتصال مستقیم با تاخیر   پهنای باند باال و فراهم 

Oracle Cloud و Microsoft Azure خروج بدون هزینه از 
 بی خطر و ایمن

که در فضای ابری یا در محل قرار دارند   محافظت از داده های حیاتی 
 public cloud کاماًل یکپارچه داده ها، روی هر ارائه دهنده  بازیابی 

 دستیابی به انعطاف پذیری و امکان استفاده از Cloud، بدون به خطر انداختن امنیت

Multi-Cloud بازیابی سایبری فعال با
 Dell EMC بـــرای   Multi-Cloud ــا خــدمــات داده  ب بــازیــابــی ســایــبــری  ــل  ــ راه ح یــک  راه انــــــدازی 
راه حــل، بر مبنای  ارائه می شود، پروسه ســاده ای است. این   Faction که توسط   PowerProtect
برابر  از داده هــای حیاتی شما در  که  فعال است   Cloud زیرساختی ایمن طراحی شده و دارای چند 
که نیاز به بازیابی داده ها داشته باشید، می توانید انتخاب  حمالت سایبری محافظت می کند. هنگامی 
 Oracle و AWS، Microsoft Azure، Google Cloud روی ،Vault کنید که داده های خود را از

کنید. Cloud بازیابی 
کامل با این سرویس بازیابی سایبری یکپارچه شده و  تجزیه و تحلیل هوشمند CyberSense، به طور 
رویکرد منحصر به فردی را در کشف حمالت سایبری، مشاهده نحوه تغییر داده ها در طول زمان و استفاده 
، یک الیه  از تجزیه و تحلیل برای شناسایی نشانه های مشکالت ناشی از باج افزارها اتخاذ می کند. با این کار
اضافی برای اعتبارسنجی یکپارچگی داده های محافظت شده در Vault بازیابی سایبری فراهم می شود.

Dell  EMC  Power Protect  Secure  Architecture برای Multi-Cloud بازیابی سایبری با

 Dell EMC بـــــــــــــــرای ســیــســتــم Multi-Cloud امـــن شــامــل یـــک ســـرویـــس داده Vault ــیـــط مـــحـ
 Dell EMC ــرای ســیــســتــم هــای ــ ــ ــدف Replication ب ــ ــ ــه عــنــوان ه ــه ب ک PowerProtect اســـــــــت 

 Public ارائه دهندگان 
Cloud بدون ایجاد 
خطرات امنیتی، حق 

انتخاب را در بین 
 Cloud ارائه دهندگان 

محدود نمی کند و ادامه 
کسب وکار را  فعالیت 

می کند تضمین 
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 Dell  EMC PowerProtect DD Virtual Edition یـــــــــا   PowerProtect DD 
ابزار  و هر  بازیابی سایبری  ابزارهای مدیریت  )DDVE( عــمــل می کند. منابع محاسباتی اختصاصی، 
کنار امنیت فیزیکی و ایزوله کردن Vault، این راه حل باعث  تحلیلی CyberSense را اجرا می کنند. در 
که تکثیر داده ها از سیستم اولیه را امکان پذیر می کند و دسترسی  ایجاد یک شکاف در عملیات می شود 
کاربر در Vault بازیابی سایبری  کپی های تغییرناپذیر از داده های منتخب  را به شدت محدود می کند. 
که یک کپی از داده های  که در Faction Data Center میزبانی می شود، ایجاد خواهد شد. هنگامی 
منتخب، به طور ایمن در Vault ایمن و ایزوله قرار می گیرد، داده ها را نمی توان برای مدت زمان مقرری 
با یادگیری ماشینی و قابلیت اندیس گذاری   ،CyberSense کرد. تجزیه و تحلیل تغییر داد یا حذف 

کند. کامل محتوا، می تواند هر مجموعه داده ای را تجزیه و تحلیل 
Dell EMC PowerProtect Deployments موجود برای Multi-Cloud حفاظت از

وقتی از سرویس های داده Multi-Cloud برای Dell EMC PowerProtect استفاده شود، مشتریان 
به حفاظت از داده های همه Cloudها شامل AWS، Google Cloud، Oracle و Azure دست 
ایمن محافظت  Vault بازیابی سایبری  از داده هــای حیاتی خود در یک  و می توانند  پیدا می کنند 
Dell EMC PowerProtect را مــی تــوان به عنوان  Multi-Cloud بــــــــرای  کنند. خدمات داده 
برنامه های  برای داده هــای  به عنوان مقصد پشتیبان گیری  کرد؛  استفاده  یک سیستم چند منظوره 

کاربردی Cloud یا Replication برای سیستم های PowerProtect موجود.

حفاظت از داده ها در محل مشتری
مشتریان می توانند داده ها را از یک PowerProtect DD در محل، به Vault بازیابی سایبری در یکی 
که امنیت نسخه های پشتیبان به  کنند. این امکان در شرایطی  از Data Centerهای Faction کپی 
خطر بیفتد یا مکان DR آلوده شده باشد، به سازمان ها بهترین شانس ممکن را برای بازیابی اطالعاتشان 
خ دهد، به سرعت می توان جدیدترین نسخه سالم از داده ها را از راه دور  گر حمله سایبری ر می دهد. ا
در Vault بازیابی سایبری شناسایی و سیستم های حیاتی را در محل بازیابی کرد. حتی در صورت بازیابی 

کرد. با این روش،  می توان بازیابی در فضای Cloud را هم انتخاب 
CyberSense با Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery

PowerProtect Cyber Recovery اولین راه حلی است که CyberSense را کاماًل یکپارچه می کند 
کردن خرابی داده ها در هنگام وقوع حمالت  کمک به پیدا  و در واقع یک الیه حفاظتی هوشمند برای 
را فراهم می کند  سایبری به Data Center اضافه می کند. این رویکرد نوآورانه، اندیس گذاری محتوا 
آمار مبتنی بر محتوا و شناسایی نشانه های  و از یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل بیش از 100 نوع 
تخریب ناشی از باج افزار استفاده می کند. CyberSense فساد را با اطمینان 99.5 درصد پیدا می کند 
کرده و دلیل حمله را تشخیص دهید و در عین حال، از  کمک می کند تهدیدات را شناسایی  و به شما 

کنید. کسب وکارتان محافظت  محتوای حیاتی 
Dell Technologies با Cloud جمع بندی:  هدایت به سمت

به کمک بازیابی سایبری با Multi-Cloud برای Dell EMC PowerProtect می توانید از داده های 
حیاتی در فضای ابری بدون به خطر انداختن یکپارچگی، محرمانه بودن یا در دسترس بودن محافظت 
Dell EMC PowerProtect از  برای   Multi-Cloud کنید. بازیابی سایبری با سرویس های داده
با اطمینان میزبانی  از یک مقصد  یا داخلی  ابری  اینکه در فضای  از  داده هــای حیاتی شما صرف نظر 

می شود، محافظت می کند.

Malti - Cloud بر 
ایمن  مبنای زیرساختی 

طراحی شده و دارای 
چند Cloud فعال است 

و از داده های میانی در 
برابر حمالت سایبری 

می کند محافظت 
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مایکروسافت اعالم کرد موفق به خنثی کردن یکی از بزرگ ترین 
DDoS روی سرورهای آژور در آسیا شده است. حمالت 

کرد با توجه  گی خود اعالم  شرکت مایکروسافت در پست وبال
در  شرکت  این  کنون  ا هم   DDoS سایبری  حمالت  رواج  به 
این حمالت روی سرورها است. در حال حاضر  بررسی  حال 
نیز توانسته یکی از بزرگترین حمالت ثبت شده روی سرورهای 

کند. آژور در منطقه آسیا را خنثی 

، یک مشتری  گزارش منتشر شده توسط دیجیتال ترندز طبق 
DDoS در  آژور در ماه نوامبر هدف حمله  ناشناس سرویس 
از  10 هزار منبع مختلف  از  این حمله  گرفته است.  قرار  آسیا 
گرفت . توان عملیاتی آن نیز 3.47  کشورهای آسیایی صورت 
خ 340 میلیون بسته در ثانیه به مدت  ترابیت بر ثانیه و با نر
نیز در ماه دسامبر در  15 دقیقه بوده است. حمالت دیگری 

گرفته بود. انجام  آسیا 

DDoS توقف بزرگترین حمله 
روی سرور آژور آسیا

گسترش متاورس و عالقه مندی بیشتر نسبت به حضور در این  با 
فضای جدید، شرکت های مختلف در تالشند که با وارد شدن در این 
 عرصه، جایگاهشان را تثبیت کنند و سودآوری شان را افزایش دهند.

برای  را  تجاری  عالمت های  که  کــرده  اعــالم  تازگی  به  مک دونالد 
ترتیب،  این  به  می کند.  ثبت  متاورس  در  مجازی  رستوران های 
دهند،  ســفــارش  غــذا  و  شــونــد  رســتــوران  وارد  می توانند  کــاربــران 
تــحــویــل داده مــی شــود. آنــهــا غـــذا  ــه  ب ــیــای واقــعــی   ســپــس در دن

متاورس، فضای دیجیتالی جدید و نوآورانه ای است که در آن کاربران 
گفتار و حرکات واقعی آنها را تقلید  که  می توانند با ایجاد آواتارهایی 
این دنیای  باشند. همچنین در  با دیگران تعامل داشته  می کند، 
آنالین می توان از مکان های مجازی از جمله مواردی که در دنیای 
کرد.  واقعی وجود دارند و در متاورس شعبه ایجاد می کنند، دیدن 

کشور   100 ــدود  ــزار شــعــبــه در حـ هـ  39 از  بــیــش  ــه  ک مــک دونــالــد 
ــرای  ــ ب را  ــش  ــ ــای ــ ــت  ه ــ ــواس ــ درخ جــــــاری  مـــــاه  اوایـــــــل  در  دارد، 
کـــرد. ارائـــــه  ــاورس  ــتـ مـ ــی در  ــاف ــک ک بــرنــد مـــک دونـــالـــد و م  ثــبــت 

کــه »شما  اســت  ایــن  بـــرای حــضــور دیجیتالی  ایـــده مــک دونــالــد 
هدفون  نیست  الزم  می شوید.  گرسنه  و  می چرخید  متاورس  در 
ــالــد  شــویــد و  کــافــی اســـت وارد مــک دون بــگــذاریــد.  را زمــیــن  خـــود 
می رسد.« شما  ل  منز در  به  غــذا  بعد  کمی  سفارش  دهید.   غــذا 

اعالم  نیز  والمارت  و  نایک  جمله  از  دیگر  شرکت های  از  تعدادی 
مــتــاورس هستند. به عرصه  بــرای ورود  تــدارک   کــرده انــد در حــال 

دیجیتال  فضای  در  آمریکایی  وج  ز یــک  پیش  مــاه  یــک  از  کمتر 
هزار  دو  از  بیش  و  کردند  برگزار  را  خود  عروسی  مراسم  سه بعدی 
مهمان در این مراسم حضور داشتند. با این حال، مراسم عروسی 

این زوج بدون اشکال نبود، زیرا به دلیل تعداد باالی مهمانان، برای 
 برخی از افراد در حین مراسم امکان مشاهده تصویر وجود نداشت.
کرده اند به دلیل محدودیت در برگزاری  یک زوج هندی نیز اعالم 
مراسم ازدواج بر اثر همه گیری کرونا، می خواهند با برگزاری ازدواج در 
 فضای آنالین متاورس، حدود دو هزار نفر را به جشن خود دعوت کنند.
را در »مــتــاورس«  «، جشن شان  پــاتــر ایــن زوج دوســـت دار »هــری 
)قــلــعــه-مــدرســه تخیلی   » گـــوارتـــز از »هـــا الــهــام گــرفــتــه  فــضــایــی  ــا  ب
طریق  از  آنان  مهمانان  و  می کنند  برگزار   ) پاتر هری  داستان های 
فضا  ایــن  در  می شوند.  حاضر  جشن  در  لپ تاپ  یا  تبلت  تلفن، 
کاوش در قلعه بپردازند و ظاهر  مهمانان می توانند به جست وجو و 

کنند. آواتارهای خود را انتخاب  و لباس 

شعبه مک دونالد در متاورس!
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با  لـــنـــدن  اســــتــــارت آپ مــســتــقــر در  جــدیــدتــریــن خـــریـــد اپـــل یـــک 
از هــــوش مــصــنــوعــی بــرای  اســتــفــاده  ــا  ب کــه  AI Music اســـت  نـــام 
فروشندگان، ناشران، متخصصان تناسب اندام و آژانس های خالق، 
را خــریــداری  اســتــارت آپــی  اپــل  نــوآوری هــای صــوتــی  تولید می کند. 
این  کند.  از طریق هوش مصنوعی موسیقی تولید  کرده که می تواند 
کند  با فناوری خود می تواند قطعه های صوتی پویایی تولید  شرکت 
به عنوان مثال در طول  تغییر می کند.  کاربران  تعامل  بر اساس  که 
کنند  کاربر تغییر  ورزش، موسیقی ها می توانند بر اساس ضربان قلب 

و حتی با شدت تمرین آن ها تنظیم شوند.
روش هــای  به  شرکت  ایــن  فناوری های  از  می تواند  آیفون  ســازنــده 
عــنــوان  ــه  ب ــرد.  ــب ب بــهــره  و خــدمــات خـــود  مــحــصــوالت  مختلفی در 
می شود  تنظیم  کاربران  قلب  ریتم  اساس  بر  که  آهنگ هایی  مثال، 
مدیریت  برنامه  در  باشند،  مفید  می توانند  فیتنس+   اپــل  بــرای 
اسالیدهای  بــرای  آن  از  استفاده  با  می تواند  فوتوز نیز  عکس اپل 
کند. عالوه بر این، برای تقویت  کاربران موسیقی های متناسب ارائه 
صدای هوم پاد مینی و اپل موزیک نیز احتمااًل  کاربرد خواهد داشت.
که این معامله در چند  گزارش خود خاطرنشان می کند  بلومبرگ در 
شبکه های  حساب  انــویــه،  ژ اوایــل  از  و  افتاده  اتفاق  گذشته  هفته 
ج شده اند  اجتماعی و وب سایت شخصی این شرکت از دسترس خار
آن ها  توضیحات  صفحه  در  که  مانده  باقی  تنها لینکدین آن ها  و 

نوشته شده است:

صوتی  سرمایه گذاران  و  توسعه دهندگان  برندها،  به   AI Music«
امکان دسترسی به مجموعه موسیقی هوشمند خود را ارائه می کند. 
تا  بدهیم  را  امکان  ایــن  خــود  مشتریان  به  که  اســت  ایــن  ما  هــدف 
مستقیم  طور  به  را  آن  و  کنند  انتخاب  را  خود  نظر  مــورد  موسیقی 

با نیازهای خود متناسب باشد.« تا  کنند  ویرایش 
خدمات  بهبود  زمینه  در  اخیرًا  کوپرتینو  در  مستقر  فناوری  غــول 
با هدف  این شرکت  بود.  انجام داده  نیز  صوتی خود خرید دیگری 
بهبود  همچنین  و  کالسیک  موسیقی  اختصاصی  اپلیکیشن  توسعه 
کالسیک  موسیقی  پــخــش  مــوزیــک، ســرویــس  اپــل  فعلی  ســرویــس 
تابستان ســال جــاری  را در   )Primephonic( »پـــرایـــم فـــونـــیـــک«

کرد. خریداری 

 خرید استارت آپ هوش مصنوعی 
AI Music توسط اپل  

DDoS ایجاد اختالل در ترافیک عادی یک سرور یا  حمالت 
که معمواًل با کمک ماشین های آلوده به بدافزار  سرویس است 

و از طریق اینترنت روی سرور های شبکه انجام می گیرد.
ایــن  مــایــکــروســافــت،  تــوســط  طــبــق داده هــــای منتشر شــده 
که  به طــوری  اســت.  خ داده  نیز ر آسیا  از  ج  حمالت در خــار
آمارهای منتشر شده در مورد حمالت DDoS نشان می دهد 
کل سال حمالت  هکرها با تغییر رفتار خود تالش دارند تا در 
حمالت  افزایش  اصلی  دالیــل  از  یکی  دهند.  انجام  را  خــود 
ارزان  سرویس های  گیری  قــرار  دسترس  در  بخش،  ایــن  در 
که هکرها را ترغیب به حذف سرور می کند. اما  DDoS است 
برنامه  ازالیه  با نظارت همیشگی  مایکروسافت  تیم حفاظت 

حمالت  خنثی سازی  بــرای  پیشرفته  هوشمند  سیستم  و 
استفاده می کند.
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»دیپ مایند«، شاخه هوش مصنوعی گوگل، سیستم هوش مصنوعی 
نیرومندی ساخته است که می تواند انسان را در برنامه نویسی کامپیوتری 
رقابتی شکست دهد. برنامه های پیشرفته هوش مصنوعی قابلیت 
که به تفکر انتقادی در حد انسان نیاز دارد. کارهایی را دارند   انجام 

کد نام دارد، با شبیه سازی شرکت  »دیپ مایند« این سیستم خود را که آلفا
 در 10 مسابقه اخیر برنامه نویسی تارنمای »کد فورسز« ارزیابی کرده است.

کد جزو 54 درصد اول در مسابقات برنامه نویسی جهان  رتبه سیستم آلفا
واقعی بود و نشان داد که برنامه های پیشرفته هوش مصنوعی قابلیت 
که به تفکر انتقادی در حد انسان نیاز دارد. کارهایی را دارند   انجام 

«، می گوید: »تردید داشتم،  »مایک میرزایانوف«، موسس »کد فورسز
اجــرای  نه تنها  اغلب  چــون حتی در مسائل ســاده مسابقات هــم 
الگوریتمی الزم است، بلکه باید الگوریتم هم ابداع کرد که سخت ترین 

کد توانست در حد رقیبی جدید و نویدبخش  کار است. آلفا قسمت 
می کنند.« چه  آینده  در  ببینم  که  منتظرم  بی صبرانه  کند.   عمل 
که با توسعه قابلیت های این سیستم،  »دیپ مایند« امیدوار است 
کند تا بهره وری شان را افزایش دهند  کمک  بتواند به برنامه نویسان 
که برنامه نویسی  کسانی باز شود  و در عین حال، میدانی هم برای 
ایده هایی دارنــد. برنامه  و  برنامک  بــرای ساخت  ولــی   نمی دانند، 
شاغل  نــرم افــزار  مهندس  و  رقابتی  برنامه نویس  میتیچف«،  »پتر 
چطور  مصنوعی  هــوش  سیستم  ایــن  کــه  داد  توضیح  گــوگــل،  در 
کــاوش تصادفی« استفاده می کند. از روش » ــل،   بــرای یافتن راه ح
او می گوید: »حل کردن مسائل برنامه نویسی رقابتی واقعًا سخت است 
و هم به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد، هم به خالقیتی در حد 

انسان برای حل کردن مسئله.«

هوش مصنوعی گوگل بهتر از انسان برنامه نویسی می کند
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