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از اطالعات حوزه های   امنیت اطالعات یک موضوع اساسی برای سازمان های بزرگ است و به همین دلیل تهیه نسخه پشتیبان 

کار ساده ای  که البته  مختلف ازجمله مالی و حسابداری، حقوقی، پرسنلی، اطالعات مشتریان و... از مهم ترین الزامات امنیتی است 

هم نیست و اغلب برای مدیران IT چالش برانگیز است؛ چرا که می توان گفت اطالعات سازمان ها اغلب بر اثر مشکالت سخت افزاری 

کاربری و... در معرض خطر قرار می گیرند.  ، حمله سایبری، خطای  یا نرم افزاری، ویروس یا باج افزار

که  آن سازمان است و باید اطمینان داشت  گویی خزانه  پشتیبان گیری از داده های سازمانی باید از چنان اولویتی برخوردار باشند 

کرده و شرکت یا سازمان را به فعالیت خود  کوتاهی اطالعات را بازیابی  در صورت بروز هر اتفاق پیش بینی نشده، می توان در مدت 

کمک مجموعه ای از ابزارهای پشتیبان گیری، فراهم می کند. که یک راهکار پشتیبان خوب با  گرداند؛ این همان هدفی است  باز

بررسی مقایسه ای راهکارهای 
پشتیبان گیری در سازمان های بزرگ
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بــکــاپ، نگهداری  از  هــدف 
از  آن پــس  بــازیــابــی  و  داده 
Fail شدن است در حالی 
قابل  کپی  تنها  آرشــیــو،  کــه 
را  داده  از  جــســت وجــویــی 

فراهم می کند

پشتیبان گیری چیست؟
کردن فایل ها یا داده های فیزیکی و مجازی در یک مکان  کپی   )BackUp( پشتیبان گیری یا بکاپ
ثانویه، به منظور محافظت از اطالعات است. درواقع پشتیبان گیری اطالعات، تهیه یک نسخه پشتیبان 
که به هر دلیلی اطالعات اصلی صدمه دید یا از بین رفت، این نسخه پشتیبان قابل  است تا زمانی 
استفاده باشد و به همین دلیل است که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. نسخه پشتیبان 

گانه ذخیره  می شود.  که در محلی جدا کپی شده اطالعات است  یا بکاپ )BackUp( نیز نسخه  
ک  که به طور تصادفی پا از آنجا که پشتیبان گیری، امکان بازیابی فایل های تخریب شده یا فایل هایی 
شده و از بین می روند را فراهم می کند، یکی از مهم ترین اجزای زیرساخت در هر سازمانی است. فرآیند 
کسب وکار و درواقع هر  کاربردی مرتبط با  پشتیبان گیری، در مورد پایگاه های داده مهم یا برنامه های 
داده ای که کسب وکار را تحت تأثیر قرار می دهد، اعمال می شود. در نتیجه سازمان ها باید از اطالعات 
مهمی که به آن نیاز خواهند داشت، نسخه پشتیبان تهیه کنند تا در صورت از دست رفتن اطالعات، 

کسب وکار آنها آسیب ندیده و فعالیت شان متوقف نشود.
: که عبارتند از گونی انجام می شود  گونا بکاپ و پشتیبان گیری با تکنیک  ها و فناوری  های 

CDP) Continuous Data Protection(: این تکنیک حفاظت مداوم از داده ها را برعهده دارد. 

ابزارهای CDP  امکان ایجاد چندین نسخه از داده ها را فراهم می کنند و در نتیجه بکاپ هرگز از بین 
نخواهد رفت.

کاهش  Data Reduction: این تکنیک برای فشرده سازی و حذف داده ها ارائه شده است و بر 

حجم داده ها و زمان بازیابی اطالعات تأثیر دارد.
کامپیوتر و انتقال آن  کردن محتویات  هارد دیسک  کپی  Disk Cloning: شبیه سازی دیسک شامل 

به ذخیره ساز است.
Erasure Coding: این تکنیک جایگزین سیستم های RAID سنتی شده است چرا که سیستم های 

 )Redundancy( سنتی گذشته اطالعات را در چندین درایو ثبت و از درایوها برای اطمینان از افزونگی
کوچک تر  کـــهErasure Coding  داده ها را به قطعًات  و انعطاف پذیری استفاده می کردند در حالی 
تقسیم کرده و آن ها را با بیت های دیگر داده های اضافی رمزگذاری می کند و این قطعًات رمزگذاری شده، 

در ذخیره ساز های مختلف ذخیره می شوند.
این تکنیک فایل های مربوط به داده ها را بر روی بیش از یک سرور قرار می دهد تا   :Mirroring

کاربران قرار دارد. کامل در دسترس  که به طور  اطمینان حاصل شود 
کاربران اجازه می دهد تا به طور موقت یک برنامه تولید را  Recovery-in-Place: این قابلیت به 

مستقیمًا از یک نمونه پشتیبان VM اجرا کنند، بنابراین در دسترس بودن داده ها را در حین بازیابی 
ماشین مجازی اولیه حفظ می کنند.

که نباید  آرشیو داده معموًال با پشتیبان گیری داده اشتباه می شود در صورتی  که  باید توجه داشت 
که آرشیِو  کپی از داده به منظور بازیابی، در حالی  این دو را یکی دانست. بکاپ گیری داده یعنی تهیه 
داده راهی برای صرفه جویی در استوریج اصلی است و به عنوان مکانیزم بازیابی داده عمل نمی کند. 
که  گر داده ای در اثر اتفاقی دچار خرابی یا ایراد شود، بازیابی می شود در حالی  در پشتیبان گیری، ا
که برای عملیات روزمره الزم نیستند اما به دالیلی ممکن است به آنها  آرشیِو داده از اطالعات قدیمی  
کرد و باید حفظ شود، محافظت می کند. بکاپ و آرشیو اطالعات دو عملیات مجزا هستند؛  نیاز پیدا 
کپی قابل  آرشیو،  که  Fail شدن است در حالی  از  از بکاپ، نگهداری داده و بازیابی آن پس  هدف 
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ــری از  ـــ ــیـــ ـــ گـــ  پـــــشـــــتـــــیـــــبـــــان 
ــای ســازمــانــی باید  ــ ــ داده ه
گـویـی  که  باشد  گونه ای  به 
آن سـازمـان است.  خــزانــه 
باید  کــار  و  کسب  صاحبان 
اطمینان داشته باشند که در 
صورت بروز هر اتفاق پیش 
نــشــده، مــی توانند در  بینی 
مدت کوتاهی اطالعات خود 

را بازیابی کنند

جست وجویی از داده را فراهم می کند.
گانه اجرا می شود  نرم افزار پشتیبان گیر معموًال یا در دستگاه ها ادغام می شود و یا اینکه در یک سرور جدا
کردن داده ها را در دیسک مدیریت  کند. نرم افزار پشتیبان گیر معموًال فرآیندهایی مانند  کپی  تا فرآیند 
حذف داده های تکراری را انجام می دهد تا میزان فضای فیزیکی موردنیاز برای ذخیره داده ها را کاهش 
 دهد. همچنین سیاست هایی را اعمال می کند تا بتواند بر تعداد دفعات پشتیبان گیری از داده های 

کپی ها و مکان ذخیره سازی نسخه های پشتیبان نظارت داشت. خاص، تعداد 
پشتیبان گیری و تهیه نسخه پشتیبان از داده ها با روش های مختلف قابل انجام است. برخی از مهم ترین 

: این روش ها عبارتند از
کل مجموعه داده را ذخیره سازی  کپی از  کامل )Full Backup( یک  Full Backup: پشتیبان گیری 

گرفته می شود اما  گرچه این پشتیبان گیری به عنوان قابل اطمینان ترین روش بکاپ در نظر  می کند. ا
انجام آن زمان بر بوده و به فضای ذخیره سازی زیادی نیاز دارد. 

 Full پس از تهیه  یک )Incremental Backup( پشتیبان گیری افزایشی :Incremental Backup

backup مورد استفاده قرار می گیرد و با هر بار استفاده از این قابلیت، تغییرات فقط بر روی بکاپ قبلی 

کمی انجام می شود. در  اعمال خواهد شد. سرعت تهیه این نسخه  پشتیبان بسیار باالست و در زمان 
گیری های بعدی، تنها از تغییرات اعمال شده  این روش، ابتدا Full Backup تهیه می شود و در بکاپ 

گرفته می شود. روی اطالعات بین دو زمان بکاپ گیری، بکاپ 
کپی نمی شود بلکه تنها  Differential Backup: در این نوع پشتیبان گیری، هر بار تمامی داده ها 

کرده اند )ایجاد شده، به روز شده یا تغییر  کامل تغییر  که از زمان آخرین نسخه پشتیبان  از فایل هایی 
کپی تهیه می کند و درنتیجه سرعت تهیه این نسخه پشتیبان بسیار باالست. کرده( 

Synthetic Full Backup: این روش پشتیبان گیری درواقع جزئی از Differential Backup است که 

کامل اضافی براساس نسخه پشتیبان اصلی و داده های جمع آوری شده از  سرور پشتیبان، یک نسخه 
نسخه های افزایشی را تولید می کند. اساسًا هر بار که تغییری در داده ها اعمال شود، یک نسخه پشتیبان 
کامل جدید ایجاد خواهد شد در حالی که بازگشت به نسخه های پشتیبان کامل قبلی را نیز فراهم می کند.
که همزمان با انجام فرآیند  Hot Backup: پشتیبان گیری آنالین و پویا )Hot Backup( روشی است 

کاربران قرار دارد. این روش  پشتیبان گیری روی داده ها، پایگاه داده به طور فعال و آنالین در دسترس 
کاهش بهره وری جلوگیری می کند. پشتیبان گیری، از بروز خرابی و 
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ابـــری  گـیـری  پـشـتـیـبـان  در 
، به  مـــرکـــز یـــک  از  ــا  ــ ــ داده ه
ــورت  ـــ ــه صـــ ـــ ــد مــســیــر ب ــن چ
شود  مــی  منتقل  خـــــودکـــــار 
کز  از مرا  کــدام  گـر به هر  ا  و 
دیگر  از  شــود،  وارد  آسیبی 
بــهــره بــرداری صورت  منابع 

می پذیرد

مقایسه پشتیبان گیری ابری و غیرابری 
امروزه سازمان ها فرآیند تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطالعات را از طریق دو استراتژی اصلی شامل 
که در  پشتیبان گیری ابری )Cloud Backup( و غیرابری )On-Premises Backup( انجام می دهند 

ادامه با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

 )Cloud backup( پشتیبان گیری ابری
از  با افزایش حجم داده هــای سازمان ها و افزایش روز به روز استفاده از فضای ابری به عنوان یکی 
کاربردی ترین فناوری های روز دنیای تکنولوژی، بسیاری از سازمان ها در حال انتقال زیرساخت های 
پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات خود به شرکت های ارائه دهنده خدمات ابری هستند. پشتیبان گیری 
که قابل اطمینان بودن و امنیت بسیار باال از  در سیستم های ابری از مزایای بسیاری برخوردار است 
مهمترین این مزایاست. در پشتیبان گیری ابری، داده ها به صورت خودکار به چندین مکان مختلف 
گر داده های یک مرکز به هر دلیل به خطر بیفتد،  خارج از سازمان انتقال می یابد و به همین دلیل ا
کرد. عالوه بر این، انتقال داده ها به فضای ابری  بالفاصله می توان اطالعات را از مکان ثانویه بازیابی 
معموًال امنیت بیشتری نسبت به پشتیبان گیری غیرابری ایجاد می کند و همچنین نگهداری از نسخه 
ارائه دهنده خدمات  انجام می شود. شرکت های  با نظارت شبانه روزی  ابــری  پشتیبان در فضای 
پشتیبان گیری که مسئولیت بزرگ محافظت از داده های سازمان های مختلف را برعهده دارند، معموًال 
گر به هر دلیل  داده های مشتریان خود را در چند محل جغرافیایی متفاوت ذخیره سازی می کنند تا ا

داده ها در یک محل از بین رفت، در محل دیگر قابل بازیابی باشد. 
کاهش  از این روش در بلندمدت  که استفاده  مزیت دیگر پشتیبان گیری در فضای ابری این است 
مدیریت  ــرای  ب سازمان ها  ابــری،  فضای  در  پشتیبان   نسخه  تهیه  در  دارد.  دنبال  به  را  هزینه ها 
پشتیبان گیری داخلی نیازی به سرمایه گذاری روی دیسک ها، نوارها، درایوها، سرورهای پشتیبان یا 
سایر سخت افزارها و نرم افزارها ندارند و همین امر باعث می شود هزینه های سازمان به میزان قابل 

کاهش یابد. توجهی 
: که برخی از آنها عبارتند از که سرویس بکاپ گیری ارائه می دهند  سرویس های ابری زیادی هستند 
 Microsoft Azure

 Amazon Glacier

 Amazon S3

 ElephantDrive

 Symform

 Google Cloud Storage

 OpenStack Swift

 WebDAV

 ) On-Premises backup( پشتیبان گیری غیرابری
که یک یا چند نسخه از داده ها در ابزارهای  تهیه نسخه پشتیبان به صورت غیرابری بدین معناست 
که  ذخیره سازی داخلی مثل سرور و یا  هارد دیسک ذخیره  شود. باید به این نکته مهم توجه داشت 
، حوادث طبیعی مانند  استفاده از این روش معموًال خطراتی ازجمله خرابی  هارد دیسک، خرابی سرور
مانند سیل و زلزله و آتش سوزی  و... را به دنبال دارد. البته این خطرات تنها مربوط به نگهداری نسخه 
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پشتیبان اطالعات نیست؛ بلکه ممکن است 
داریــم،  نیاز  پشتیبان  نسخه  به  که  زمانی 
به دالیل  که فایل پشتیبان  متوجه شویم 

مختلف قابل بازیابی نیست.
ــن، تــهــیــه نــســخــه پــشــتــیــبــان و  ــ ــالوه بـــر ای ــ ع
مقایسه  در  روش،  ایــن  بــه  آن  نگهداشت 
را به سازمان  ابــری هزینه بیشتری  با روش 
و  ایــن هزینه شامل وقــت  تحمیل می کند. 
کــه بخش فــنــاوری اطــالعــات صرف  زمــانــی 
ــقــای  تــهــیــه نــســخــه پــشــتــیــبــان مــی کــنــد، ارت
، هزینه برق  سخت افزارها، به روزرسانی سرور
مصرفی، به روزرسانی  هــارد دیسک ها  و... 

است.
گفت هر دو  به عنوان نتیجه گیری می توان 
و  ابــری  پشتیبان گیری  سیستم های  روش 
غیرابری، مزایا و چالش های مختص خود را 
دارد ولی با این وجود تهیه نسخه پشتیبان 
آســان  بــازیــابــی  ازجمله  بــه دالیـــل مختلف 
کاهش هزینه های  از دست رفته،  اطالعات 
سرمایه  بازگشت  خ  نــر افزایش  زیرساختی، 
و...  امنیت اطالعات  )ROI(، بهبود سطح 

انجام می شود. 

ابــــزارهــــای مــوجــود  از  بـــرخـــی  در ادامــــــه؛ 
برای  از داده هـــا - مناسب  پشتیبان گیری 
می شود.  بــررســی   - مختلف  نیازهای  رفــع 
ــزارهـــای  الــبــتــه از مــیــان ایـــن مــجــمــوعــه  ابـ
انتخاب شود  راه حلی  باید  پشتیبان گیری، 
یا  که تا حد امکان شبیه محیط سازمان و 
که سیستمی  باشد؛ چرا  کسب وکار مدنظر 
که برای ذخیره سازی ابری بهتر است، شاید 
با سیستم های قدیمی چندان خوب عمل 
در  پشتیبان گیری  کــه  نسخه ای  یــا  نکند، 
بــرای زمانی  ارائــه می دهد،  را  سطح برنامه 
ــیــاز بــه بـــازگـــردانـــی دســـتـــه ای از  کــه فــقــط ن

گزینه ایده آلی نباشد.  فایل هاست، 

Veeam .1

ــن راه حـــــل بـــه راحـــتـــی مـــی تـــوانـــد بـــرای  ــ ای
و  مجازی  ماشین  صدها  از  پشتیبان گیری 
گزینه های  دستگاه فیزیکی استفاده شود. 
Veeam سفارشی سازی های  کــار  اجـــرای 
از نظر تنظیمات پشتیبان گیری،  را  زیــادی 
کپی ها و تکرار ارائه داده و همچنین اطالعات 
پشتیبان گیری  وضعیت  مـــورد  در  زیـــادی 
اینکه  کاربر قرار می دهد؛ بدون  در اختیار 
نیازی به شخصی سازی چیزی باشد. عالوه 
کاربر امکان می دهد روش های  بر این، به 
پشتیبان گیری را بدون توجه به اندازه آن، 

کند.  مطابق با نیازهای سازمان تنظیم 

Commvault .2

از ویژگی های خاصCommvault  می توان به 
ارائه راه حلی برای جابجایی کل سایت ها بین 
کامل سیستم و بازیابی  ابرها، تصویربرداری 
لحظه ای برای پایگاه های داده SQL اشاره کرد. 
این راه حل بیشتر برای شرکت ها و سازمان های 
ــای تلفیقی در نظر  بــزرگ بــا استقرار داده هــ
گرفته شده و به همین دلیل نمی توان آن را 
کمتر جامع و  در مقایسه با سایر راه حل های 

یکپارچه ابری، مقرون به صرفه دانست. 

Veritas Backup Exec .3

ــرای پــشــتــیــبــانــی از طیف  ــ بـ ــل  ــ ــ ــن راه ح ــ ای
از دستگاه های ذخــیــره ســازی  گــســتــرده ای 
 - حــتــی دســتــگــاه هــا و ســخــت افـــزار هـــای 
بــرای دستیابی به سرعت های  و  قدیمی- 
بازیابی بسیار باال ارائه شده است و از طریق 
یک رابط کاربری گرافیکی کاربرپسند، قابلیت 
اطمینان باال و مراحل نصب، پیکربندی و 

نگهداری ساده، خدمات ارائه می کند. 
گرچه این محصول از قیمت نسبتًا باالیی  ا
برخوردار است اما می توان آن را یک راه حل 

نوع  هــر  تقریبًا  بــرای  کافی  پشتیبان گیری 
محیط کسب وکار دانست.

Acronis .4

طیف   Acronis پشتیبان گیری  ــل  ــ راه ح
پشتیبان گیری  از   - گزینه ها  از  گسترده ای 
ساده فایل ها گرفته تا پشتیبان گیری مبتنی 
ــه می کند و  ارائـ را  بــرنــامــه در ســرورهــا -  بــر 
بــه مــنــظــور تشخیص و  ــات دقــیــقــی  ــالع اط
این  قـــرار مــی دهــد.  اخــتــیــار  عیب یابی در 
قابل  و  قــوی  پشتیبان گیری  کــه  محصول 
از پشتیبانی  ارائه و سطح خوبی  اعتمادی 
برای  قرار می دهد،  کاربر  را در اختیار  فنی 
ــا مــتــوســط مناسب  ت کــوچــک  شــرکــت هــای 

است. 

Uranium .5

گی های منحصربه فرد و قابل  دارا بودن ویژ
توجه،Uranium Backup  را به نرم افزاری 
همه کاره و قدرتمند و در عین حال بسیار 
سبک برای محافظت از داده ها تبدیل کرده 
رایــگــان و هزینه ای  کــه در دو نسخه  اســت 
ــان، امــکــان  ــ ــگ ــ ــت. نــســخــه رای ــ ــود اسـ ــوجـ مـ
کامل از فایل ها و پوشه ها با تعداد  بک آپ 
کپی  پشتیبان گیری های نامحدود و قابلیت 
داده ها در مقاصد متعدد را فراهم می کند. 
همچنین با استفاده از این نسخه می توان 
  Zip64 ــا فـــنـــاوری  ب فــایــل هــا و پــوشــه هــا را 
فشرده، داده ها را رمزگذاری و پشتیبان گیری 

را در هر زمانی زمان بندی کرد.
نسخه  هزینه ای )با قیمت های شروع از 80 
انقضا(  با مجوز مادام العمر و بدون  یورو و 
دیسک  تصاویر  از  پشتیبان گیری  امــکــان 
پستی،  صــنــدوق هــای   ،)Drive  Image (
پایگاه های داده در  ماشین های مجازی و 
بسیاری از دستگاه های ذخیره سازی داده 
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- از جمله ابر خدمات، NAS،  هارد دیسک 
و سرورهای FTP- را فراهم می کند.

Rubrik .6

با استفاده    Rubrikراه حل پشتیبان گیری
 ،Cloud Data Management از پلتفرم  
که تجزیه و  کاربران این امکان را می دهد  به 
تحلیل داده های برنامه ها، بازیابی اطالعات 
، ارائه دسترسی فوری  بعد از حمله باج افزار
برنامه ها و... کنترل کامل داده های سازمانی 

خود را در دست بگیرند.

Cohesity .7

یک راه حل پشتیبان گیری برای همگرایی یا 
ذخیره سازی مقرون به صرفه برای داده هــا؛ 
ــرای نــمــایــه ســازی و بــازیــابــی داده هــــا و  کــه بـ
پشتیبان گیری از ماشین های مجازی بسیار 
سریع عمل می کند. این سیستم با بسیاری 
 AWS، Pure از سیستم های دیگر مانند  
Storage  و VMware  ادغام می شود و طیف 

وسیعی از  API ها را مستقیمًا در دسترس کاربر 
قرار می دهد. Cohesity سطوح مختلفی از 
بازیابی، از جمله فایل ها و پوشه ها را برای 
بازیابی نسبی ارائه می دهد و برای ادغام با 
ابرهای عمومی مناسب است. یکی دیگر از 
که یک رابط  Cohesity  این است  مزایای 

کاربری ساده و آسان برای استفاده دارد.

Spectrum Protect Suite .8

ــع  ــه ایــن راه حــــل، درواقـ ــ شـــرکـــتIBM  بــا ارائ
کنترل واحــد را بــرای تمام مراحل  یک نقطه 
پشتیبان گیری و بازیابی سازمانی ارائه می دهد 
ــری یا فیزیکی  اب که می تواند با محیط های 

پشتیبان گیری در تمامی اندازه ها کار کند.
را از طریق  ــا  Spectrum Protect داده ه

از رسانه های ذخیره سازی  سلسله مراتبی 

از  ج  کـــرده و پشتیبان گیری خـــار مــدیــریــت 
سایت را با توانایی ایجاد کپی های تکراری در 

رسانه های متوالی فراهم می کند.

Unitrends .9

مدیریت  و  نصب  که  همه کاره  پلتفرم  یک 
آن نیز آسان است؛ پشتیبان گیری سازمانی 
ــورت همگرا  را  بــه ص بــاج افــزار  و شناسایی 
و پشتیبانی فعال  انجام مــی دهــد، نظارت 
ابــری  تـــداوم  بــا تضمین بازیابی و  را هــمــراه 
عمیقًا یکپارچه ارائه می دهد، از چندین نوع 
پشتیبان از جمله فایل ها، زیرساخت های 
ماشین مجازی، برنامه ها و سیستم عامل ها 
بــرنــامــه ریــزی  امــکــان  پشتیبانی مــی کــنــد، 
چند سرور و استراتژی های پشتیبان گیری 

سفارشی را فراهم می کند و...
 Unitrends Recovery Series ــل  راه ح
ــا فضای  ــه یــک دســتــگــاه یــکــپــارچــه ب ــ ــا ارائ ب
و  پشتیبان گیری  عملیات  ذخــیــره ســازی، 
بــازیــابــی را ســـاده می کند و بــه شــرکــت هــا و 
کمک می کند تا با حجم فزاینده  سازمان ها 
داده ها و پنجره های پشتیبان فشرده مقابله 

کنند.

Barracuda Backup .10

با  را  پشتیبان گیری  مــی تــوانــد  پلتفرم  ایـــن 
گزینه های زیادی برای انطباق با کسب وکارهای 
مختلف ارائه دهد. به عنوان مثال می تواند 
داده ها را در فضای ابری یا در یک ابزار دیگر در 
یک سایت راه دور کپی کند. این آزادی عمل، 
یک امتیاز مثبت برای ارائه دهندگان خدماتی 
است که باید زیرساخت ها را با نیازهای خاص 
کنند. به عنوان مثال،  مشتریان خود تنظیم 
که مشتری نخواهد داده هایش از  در صورتی 
گزینه های  شبکه خارج شود، می تواند تنها 

تکرار شبکه محلی را انتخاب کند. 

 

اطالعات  آســـــان  یـابـی  بـاز
ــاهــش  ک ــه،  ــ ــت ــ رف ــت  ــ از دسـ
ــای زیــرســاخــتــی،  ــه ه ــن ــزی ه
ــت  ــش گ ــاز خ ب ــر ــــ ــش نـ ــ ــزای ــ اف
سرمایه، بهبود سطح امنیت 
اطالعات از مزایای داشتن 
سیستم های پشتیبان گیری 

است 
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آن از طریق یک محیط الکترونیکی  که خدمات  امروزه همه افراد به نوعی با بانکداری الکترونیکی سروکار دارند. این نوع بانکداری 

کیفیت ارائه خدمات الکترونیک و   با ترویج آن، 
ً
گرفته و مسلما - مانند اینترنت - ارائه می شود، مورد استقبال مشتریان بانک ها قرار 

، موجب تمایز بین بانک ها برای جذب مشتری شده است. بنابراین می توان گفت عواملی  بکارگیری تجهیزات فناوری اطالعات به روزتر

کلمه است.  که منجر به موفقیت بانک می شود، استفاده از فناوری اطالعات، بازاریابی و مشتری مداری به معنای واقعی 

کار ساده ای نیست و نیازمند  با توجه به اینکه تغییرات فضای فناوری اطالعات با سرعتی باورنکردنی اعمال می شود، به روز ماندن 

تیم متخصص و حرفه ای برای شناسایی و بهره مندی تجهیزات است تا بتوان در میان رقبا در صدر ماند. 

گفتن دارد و از تخصص مجموعه ای  که در این زمینه حرف های زیادی برای  کشور است  بانک پاسارگاد از جمله بانک های خصوصی 

با عنوان شرکت »فناپ زیرساخت« متشکل از نیروهای جوان و ایده پرداز بهره مند است.  

آریان )هلدینگ فناپ(  شرکت فناپ زیرساخت به عنوان یکی از شرکت های اصلی هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

کالن زنجیره ارزش« فعالیت می کند و  EPC-M طراحی، مهندسی، تأمین، اجرا و مدیریت  ح های زیرساختی با ماهیت »  در حوزه طر

کرده است. خدمات بسیار ارزنده ای به بانک پاسارگاد ارائه 

برای آشنایی بیشتر با نحوه تأمین تجهیزات فناوری اطالعات برای ارائه خدمات بهتر بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد، با مهندس 

که در ادامه می آید.  گفت وگویی انجام داده ایم  کاوسی که مدیریت تأمین شرکت فناپ زیرساخت را برعهده دارد،  علی 

مدیر تأمین شرکت فناپ زیرساخت

زمان تحویل کاال از وندورها، چالش  این روزهای 
تأمین کنندگان اصالت گراست
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فناپ از مجموعه های خوشنام کشور در فناوری اطالعات بانکی است، دلیل اصلی آن از دیدگاه 
شما چیست؟

و در عین حال  باهوش  نیروی متخصص،  با  از دیدگاه من، جذب و همکاری  گی فناپ  مهم ترین ویژ
که نیروهایی جوان، جویای نام  کشور است. ما در فناپ شرکت های دانش بنیان زیادی داریم  جوان 
با همین رویه  البته مجموعه فناپ زیرساخت هم  که  آنها مشغول فعالیت هستند  نوآوری در  و تشنه 
تاسیس و به مرحله بلوغ رسیده است. به اعتقاد من نیروهای حاضر در این مجموعه از بهترین های 
کنون می بینید، رسانده است. که ا نسل خود هستند و همین امر به مرور زمان فناپ را به جایگاهی 

GDP ایران توسط این مجموعه  گفته مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد باید سهم قابل توجهی از  به 
کرونا همایش های  که این امر با جذب نیروهای جوان محقق می شود، البته قبل از شیوع  ایجاد شود 
IT رقابت  که در صنعت  ساالنه زیادی در این راستا برگزار می کردیم. باید به این موضوع توجه داشت 

، تالش مضاعف می طلبد.  بنابراین برای دستیابی به اهداف موردنظر بسیار تنگاتنگ است و 

 فناپ زیرساخت چه مزیت هایی را در بانکداری دیجیتال کشور ایجاد کرده است؟
به   تــوان  می  کشور  الکترونیک  بانکداری  تجهیز  در  زیرساخت  فناپ  کلیدی  های  فعالیت  جمله  از 
، پشتیبانی  به روز کز داده، خریداری تجهیزات  مرا اجرای  و  بانکی، طراحی  اجرای شعبات  و  طراحی 
24ساعته و... اشاره کرد. بخش کوچکی از تجهیزات بسیاری که برای بانک پاسارگاد خریداری می شود، 
خود  توسط  آن  از  عمده ای  بخش  تهیه  که  حالی  در  می شود  تهیه  داخلی  تأمین کننده های  توسط 
لبه  بر  پاسارگاد همواره  بانک  که  به همین دلیل است  و خریداری می شود،  تأمین  ما ثبت سفارش، 
برای زیرساخت خود  بانک ها هنوز به تجهیزات ما  از  که بسیاری  تا جایی  کند  تکنولوژی حرکت می 
ورود نکرده اند. البته انفورماتیک بانک پاسارگاد در این زمینه با ما همکاری خیلی خوبی دارد. تالش 

ثبت  کـرونـا،  از شـیـوع  پــس 
کاال و ترخیص آن  ســفــارش 
در شرکت سیسکو حداقل 
EMC به  HP و  یک ســال و 
ــار تـــا شـــش مـــاه زمـــان  ــه چ

کرد افزایش پیدا 
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محبوبیت  حفظ  بــا  پــاســارگــاد  بــانــک  داریـــم 
همین  به  باشد،  تکنولوژی  لبه  بر  هــمــواره 
سعی   ، بــروز تجهیزات  از  استفاده  با  منظور 
وز  ر به  وز  ر خدمات  کیفیت  سطح  می کنیم 
بانک  ــم  ــرده ا ی ک ــالش  ت یــابــد. همیشه  ارتــقــا 
پاسارگاد در میان بانک های خصوصی، جزو 

باشد.  بهترین ها 

این  موردنیاز  زیرساخت  تأمین  در  آیا 
نیز  محدودیت هایی  با  فعالیت ها، 

مواجه شده اید؟
اما  محدودیت  در تمام حوزه ها وجود دارد 
مهم ترین محدودیت هایی که ما با آن رو به رو 
و  مرکزی  بانک  ارزی  منابع  کمبود  هستیم، 
بعد  البته  است.  سفارش  ثبت  سقف  میزان 
مواجه  هم  کاال  کمبود  با  کرونا  همه گیری  از 
زمان  شــده  باعث  موضوع  ایــن  که  هستیم 
کاال طوالنی شود. به عنوان مثال در  تحویل 
سال  یک  حدود  کاال  تحویل  سیسکو  حوزه 
که بعد  از پیش پرداخت، زمان می برد  پس 
از آن هم با روند زمان بر حمل و ترخیص و... 
روبه رو هستیم، در حالی که به این تجهیزات 

نیاز ضروری داریم.  
کــرونــا، فــعــالــیــت بــســیــاری از  پــس از شــیــوع 
و   Dell  EMC سیسکو،  جمله  از  شرکت ها 
این شرکت ها پیش  تقریبًا متوقف شد.   HP

از تعطیلی های مرتبط با کرونا، سفارش هایی 
که قاعدتًا با شروع مجدد  کرده بودند  را ثبت 
در  سفارش ها  آن  تهیه  کــاری،  فعالیت های 
ــر االن به  گ ا بــنــابــرایــن  گــرفــت.  ــویــت قـــرار  اول
سفارش  را  محصولی  برندها  ایــن  از  هریک 
بــرای سیسکو یــک ســال و  دهــیــم، حــداقــل 
برای بقیه تجهیزات 4 تا 6 ماه زمان خواهد 
و  این زمینه ما بسیار متضرر شدیم   برد. در 
کاالهایمان خیلی طوالنی شده  زمان تحویل 
گیر  است. از سوی دیگر با قوانین دست و پا
به عنوان مثال  روبه رو هستیم.  داخلی هم 
گرفته  کاالیی  تأمین  برای  ارزی  تعهد  وقتی 

قطعی  تعهد  رفــع  مــاه   6 طی  باید  می شود، 
بسیار  کاال  تأمین  که  حالی  در  گیرد،  صورت 
زمان بر شده است. نباید از این موضوع هم 
IT، از اهمیت  که زمان در صنعت  غافل شد 
سرعت  به  توجه  با  و  است  برخوردار  باالیی 
گزیر هستیم به سرعت  تغییر در تکنولوژی، نا

کنیم.  اقدام  برای بکارگیری تجهیزات 

چرا برای تجهیز زیرساخت خود، برند 
گزینه های  میان  از  از  را   Dell EMC

موجود انتخاب کرده اید؟
بسیار  طیف  و  تنوع   Dell EMC محصوالت 
برند  ــن  ای طــراحــی هــای  دارد،  ای  گــســتــرده 
و  اســت  نزدیک  بسیار  تکنولوژی   Edge به 
به  را نسبت  آن  که  دارد  گی های خاصی  ویژ
عنوان  به  می کند.  متمایز  دیگر  برندهای 
برند  این  مثال در زمینه استوریج تجهیزات 
و  محبوبیت  از  و  بوده  تر  پسند  کاربر  بسیار 
انتقال دانش بیشتری نسبت به سایر برندها 
به  بانک  در  ما  و همکاران  اســت  بــرخــوردار 
سبب شرکت در دوره های آموزشی متنوع و 
دانش فنی، راحت تر می توانند با محصوالت 
چند  تــا  دیگر  ســوی  از  کنند.  کــار  برند  ایــن 
با   Dell EMC برای خرید تجهیز  وقت قبل 
و  اقدام می کردیم  بازار  در  راحت تری  خیال 
مورد مشابه جعلی آن به هیچ عنوان وجود 
از شرکت مطمئنی  باید  امروزه  ولی  نداشت 

کرد.  این محصوالت را تأمین 

از  ایرانی  تأمین کننده  شرکت های  آیا 
نیاز  پاسخگویی  برای  الزم  فنی  تسلط 

بازار بهره مند هستند؟
جزو  قیمت  کـــاال،   خــریــد  زمــان  در  مطمئنًا 
شـــاخـــص هـــای اصــلــی اســـت ولـــی خــریــد از 
، شاخص مهم تری است  تأمین کننده معتبر
کاالها به این دو موضوع بسیار  که در تأمین 
ــگــر تخصص  دی ــوی  از سـ مــی کــنــیــم.  ــوجــه  ت
تأمین کننده  که در شرکت های  کارشناسانی 

حضور دارند، بسیار مهم است تا در صورت 
که به  باشند  بروز مشکل به خوبی پاسخگو 
این  از  کــه  هایی  شرکت  تــعــداد  مــن  اعتقاد 
گی ها برخوردارند، بسیار انگشت شمارند. ویژ

دغدغه اصلی شما در همکاری با این 
شرکت ها چیست؟ 

برای  الزم  تمهیدات  همه  اینکه  به  توجه  با 
شرکتهای  با  همکاری  جمله  از   ، کــاال خرید 
با مشکل  را در نظر می گیریم، معموًال  معتبر 
بـــا مجموعه  ــم.   ــوده ایـ ــبـ نـ روبـــــه رو  ــی  ــاص خ
بــا مشکلی  بــه هــیــچ عــنــوان  آلــیــاســیــس هــم 
راستی آزمایی  از لحاظ  نکردیم، چه  برخورد 

کاال و چه نیاز به پشتیبانی.

آیا آلیاسیس ارتباط، تجربه ای مثبت در 
تأمین و راه اندازی این پروژه برای شما 

بود؟
از  را  خـــــــود  ــوالت  ــ ــصـ ــ ــحـ ــ مـ ــس  ــ ــی ــ ــاس ــ ــی ــ ل آ  
تأمین کننده های معتبر و مطمئن خریداری 
قـــرار  مــشــتــری  اخــتــیــار  در  را  آن  و  مــی کــنــد 
بابت  مشکلی  بــا  دلیل  همین  مــی دهــد.بــه 
اصالت این تجهیزات روبرو نشدیم. از سویی 
دیگر هم افزایی میان دو مجموعه وجود دارد 
مجموعه  شویم،  مواجه  مشکلی  با  ما  گر  ا و 
آلیاسیس به خوبی پاسخگو است. به عنوان 
که چند  مثال چندی پیش یکی از تجهیزاتی 
با مشکل  کرده بودیم،  سال پیش خریداری 
که مجموعه آلیاسیس  فنی روبه رو شده بود 
با  خــوبــی  بسیار  هــمــکــاری  آن  تأمین  بـــرای 
عموما  هــمــکــاری هــا  قبیل  ایــن  ــت،  داشـ مــا 
این  در  خــوشــنــام  و  معتبر  شــرکــت هــای  در 
این گونه  کلی  به طور  افتد.  اتفاق می  حوزه 
ب  نتخا ا ر  د مهمی  ر  بسیا نقش  مل ها  تعا
که  دارد  تجهیزات  تأمین کننده  شرکت های 
ین  ا ر  د سیس  لیا آ عه  مجمو نه  شبختا خو

زمینه قوی و موفق عمل می کند.
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مارکتینگ  زمینه دیجیتال  در  از مهارت های مهم  یکی   )Social Marketing( مارکتینگ  یا همان سوشیال  اجتماعی  بازاریابی شبکه های 
از  زیــادی  بخش  مردم  بیشتر  امــروزه  می دانید  که  همانطور  باشد.  داشته  شما  کار  و  کسب  پیشرفت  در  چشم گیری  تأثیر  می تواند  که  است 
 ،)Linkedin( لینکدین   ،)Telegram( تلگرام   ،)Instagram( گرام  اینستا گردش در شبکه های اجتماعی مختلف مانند  را مشغول  زمان خود 
کاربران  که  کار و بازاریابی آن نیز همان جا خواهد بود.  این در حالی است  کسب و  که مردم باشند،  کجا  یوتیوب )YouTube( و… هستند. هر 
گاه بوده و ساالنه میلیاردها دالر هزینه  آ از این روند به خوبی  کارها  کسب و  شبکه های اجتماعی همواره در حال افزایش هستند و صاحبان 
کارشناسان  که  کنند. این فرصت عظیم برای جلب مخاطبان وسیع به این دلیل است  کاربران مشتاق خرید محصوالت خود را پیدا  می کنند تا 
که محتوا ایجاد و منتشر نموده، فالورها را جذب  کسانی هستند  خ دنده مهم در دستگاه تبلیغات هستند. آن ها  رسانه های اجتماعی یک چر

را تقویت می نمایند.  را مدیریت می کنند و حضور رسانه های اجتماعی  آنالین  کرده، جوامع 
کسب درآمد  کارها با توجه به ماهیت و نوع  کسب و  از  که رقابت در برخی  کارهای مختلف متفاوت است . چرا  کسب و  اما این حساسیت در 
گوشه ای  کنیم  گزارش تالش می  IT است. در این  کارهای حوزه  کسب و  کارها؛  کسب  کارها است. یکی از این  کسب و  بسیار مشکل تر از دیگر 

کنیم. را به تفسیر بیان  ارتباط  آلیاسیس  از فعالیت های تیم دیجیتال مارکتینگ شرکت 

هفت خان تولید محتوای هدفمند برای 
ICT کسب و کارهای
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 لزوم ایجاد واحد دیجیتال مارکتینگ در شرکت های IT محور چیست؟
افزایش  4 سال پیش به خاطر  از حدود  اما  آلیاسیس قرار داشت  ارکــان اصلی مجموعه  ابتدای تاسیس شرکت جزو  از  فعالیت های مارکتینگ 
که در بازار  گرفت. در حال حاضر با شرایطی  ، دپارتمانی تخصصی تر با دامنه وظایف وسیع تر در این مجموعه شکل  رقابت پذیری در این بازار
زیرساخت های شبکه و دیتاسنتر ایران وجود دارد، بیش از 60 شرکت مطرح بصورت کامًال تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند. این حجم از رقابت 
در بازار محدودی که عمده مشتریان آن را سازمان ها، بانک ، بیمه ، پتروشیمی و ... تشکیل می دهند )اصطالحًا B2B( ، رقابت بیشتری برای بقا و 
کنیم، با این حجم از رقابت در محصوالتی مشابه و مزیت رقابتی نه چندان متفاوِت  گر بخواهیم امروزی تر فکر  کسب سهم بازار بیشتر می طلبد. ا
این بازیگران، تنها ایجاد وجه تمایز و توانایی نشان دادن این تمایز به مخاطبان سبب ماندگاری و ارتقای تصویر یک برند در ذهن مشتریان خواهد 
شد. خوشبختانه وجود ابزارهای دیجیتال متنوع و بکارگیری اصولی آن ها، راه مارکتینگ آلیاسیس را در نیل به این اهداف هموار ساخته است. 
 Data در حال حاضر من به همراهی دو نفر از همکارانم در حال پیشبرد برنامه های بازاریابی دیجیتال 2022 برای آلیاسیس هستیم. برنامه ای که با
  Public Relations کلی  کنار شرایط فعلی بازار و پیش بینی آینده در شاخه های  گذشته اتفاق افتاده است در  آنالیز آنچه در  Gathering و 

 ،Event Marketing ،Content Marketing ،Social Media ،Online Advertisement ،Web Development، Market Research

Email Marketing، و تبلیغات چاپی زمانبندی و اجرا می شود.
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 آلیاسیس در زمینه تولید محتوا سعی دارد چه ارزش افزوده ای برای مخاطبانش ایجاد کند؟
همانطور که می دانید مدل کسب و کار ما از نوع B2B است و شیوه های تبلیغات و حتی تولید محتوا 
کامًال  که شیوه تصمیم گیری به خرید و نقشه سفر مشتری  با B2C در این سبک تفاوت هایی دارد چرا 
متفاوت است. در این نوع بیزینس ها ارتباط و تخصص حرف اول را می زند بنابراین محتوا باید به 
گونه ای باشد که ذهن جامعه برند را به عنوان رهبر و صاحب تفکر در صنعت بشناسد. اولین خان برای 
تولید محتوای هدفمند ، شناخت مخاطبان اصلی خدمات ما در آلیاسیس و نیاز آنان بود. برخالف 
بخش فروش که نگاهی از داخل به بیرون دارد، یعنی تالش در معرفی محصوالت و خدمات حال حاضر 
شرکت به مخاطب دارد ، در بازاریابی به پایش کلیدواژه هایی که مخاطبان ما در جستجوی آن هستند 
و سواالتی که در ذهن دارند پرداخته می شود و تا کنون سعی شده از معرفی مختصر یک تکنولوژی یا 
محصول تا شرح دقیق پیکربندی و چالش های آن، محتوای متنی، تصویری یا ویدیویی مفیدی در 
اختیار مشتریان بالقوه و بالفعل قرار داده شود. البته این فرآیند همچنان در میانه راه قرار دارد و از نرخ 
کاربردی بودن این  کسب تاییدشان  نسبت به  که راه زیادی تا  کاربران برای ما مشخص است  تعامل 

محتوا در تصمیم گیری های ایشان وجود دارد. 
گستردگی و سرعت باالی تغییرات در تجهیزات High-tech نیاز را بر آن  در استراتژی دوم با توجه به 
کمی غریب و  که شاید برای آن ها  کنیم  که مخاطبان را با راهکارهای مبتنی بر تجهیزاتی آشنا  دیدیم 
حتی ناشناخته باشد و به سادگی در فضای وب قابل دسترس نباشد. در این صورت شاید مخاطب 
که در  گفته نماند  کسب اطالعات بیشتر از ما باشد. نا عالقمند به برقراری ارتباط بیشتر با آلیاسیس و 
که مخاطب را سوار بر  کالستری عمیقی بین محتواها وجود دارد  بک اند این تنوع محتوایی ارتباط 
قطاری برای گشت و گذار میان دانستنی های مرتبط با هم می کند. در حال حاضر ابزارهای رسانه ای 
گرام، آپارات، تلگرام، پنل  گ تخصصی، مجله ICT، لینکدین، اینستا ما برای انتشار محتوا شامل وبال

کادمی آلیاسیس است. تیکتینگ و در آینده ای نزدیک یوتیوب و رسانه های آ

ابــزارهــای رســانــه ای شرکت 
ــاط بـــرای  ــ ــب ــ آلـــیـــاســـیـــس ارت
ــار مـــحـــتـــوا شـــامـــل  ــ ــش ــ ــت ــ ان
مجله  تــخــصــصــی،  گ  ــال ــ وب
گرام،  ICT، لینکدین، اینستا
آپارات، تلگرام، پنل تیکتینگ 
و در آینده ای نزدیک یوتیوب 
کادمی  است و رسانه های آ
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لینکدین: مخاطبان اصلی کسب و کارهایی چون آلیاسیس عالقه زیادی به این شبکه حرفه ای از خود نشان می دهند، بر همین اساس لینکدین 

گزیده تر در اختیار همراهان  گ به شکلی  که در آن سعی شده تمامی مطالب وبال جامع ترین و هدفمندترین شبکه اجتماعی آلیاسیس است 

گی های منحصر به فرد این شبکه سبب شده تا اخبار روز فناوری و اتفاقات  آلیاسیسی نیز به محتوای قبلی اضافه  آلیاسیس قرار داده شود. ویژ

که 647 نفر آن را متخصصین  کننده دارد  کنون پیج آلیاسیس 24۳7 دنبال  که اتفاقًا بازخورد باالتری از خود نشان داده اند. تا امروز و ا شوند 

فناوری اطالعات کشور تشکیل می دهد.

استراتژی هر یک از این ابزارها ی رسانه ای شرکت آلیاسیس ارتباط چیست؟

گانه به معرفی آن پرداخته شود. کانال های ارتباطی، بهتر است جدا به خاطر تفاوت های ذاتی این 

کانال اطالع رسانی آلیاسیس است و هدف اصلی آن  گ جامع ترین  گ تخصصی آلیاسیس: وبال وبال

گاهی بخشی از جزئیات تمام راهکارهایی است که آلیاسیس توانایی ارائه آن را به بازار دارد. در کنار آن  آ

مقاله هایی از تکنولوژی های Trend و پرطرفدار در زمینه های شبکه، دیتاسنتر و امنیت بصورت هفتگی 

تهیه و در اختیار مخاطبان قرار داده می شود که قاعدتًا طرفداران بیشتر و تأثیرگذاری باالتری دارند. این 

مقاالت بعضًا با ویدیوهایی بصورت دوبله بارگذاری می شوند تا به ساده ترین شکل اطالعات الزم را در 

اختیار اشخاص قرار دهند. عالوه بر این گزارش هایی از رویدادهای داخلی شرکت و رویدادهای فناوری 

اطالعات خارج از کشور هم بصورت ماهانه برای عالقمندان این حوزه تهیه و بارگذاری می شود. جالب 

گ آلیاسیس در یک سال گذشته 46 هزار بازدید کننده و 68 هزار بازدید داشته است.  است بدانید وبال

لـیـنـکـدیـن سـعـی شـده   در   
به  گ  وبــال مطالب  تمامی 
اختیار  در  گزیده تر  شکلی 
قــرار آلـیـاسـیـس  هـمـراهـان 

گــی هـای  داده شــــود. ویــژ 
شبکه  ایـن  فـرد  به  منحصر 
ر  خــبــا ا تــا  ه  شـــد سـبـب 
اتــفــاقــات  و  ــاوری  ــ ــن ــ ف وز  ر
آلـیـاسـیـسی نـیـز به محتوای 
قبلی اضافه شوند که از قضا 
مورد استقبال همراهان قرار 

گرفته است
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گرام آلیاسیس حس نزدیکی بیشتر با مخاطبان بوده ، چرا که  گرام: استراتژی اصلی برای اینستا اینستا

کار آلیاسیس به عنوان یک سازمان شیشه ای در اختیار  بیشتر سعی می شود اطالع رسانی ها و سبک 

همکاران و مخاطبان قرار گیرد. هرچند در این دو سال به دلیل بیماری کرونا ناچار به بازنشر موضوعات 

و اطالعات فنی بیشتری در آن بوده ایم.

آپارات: همکاران ما در بازاریابی به اتفاق تیم باانگیزه و حرفه ای اونترنت بالغ بر 40 محتوای ویدیویی 

گی های یک راهکار و آموزش آن را تهیه  تخصصی از معرفی تکنولوژی و محصوالت تخصصی تا بررسی ویژ

و منتشر کرده اند. عمده این محتوا که از پربازدیدترین و جذاب ترین ویدیوهای منتشر شده در فضای 

کانال قرار داده شده است. مجازی بوده اند، بصورت دوبله در اختیار مشترکان این 

آلــیــاســیــس در یک  گ  وبـــال
هــــزار   46 ــه  ــتـ ــذشـ گـ ــال  ــ ــ س
هـــزار   68 و  بــازدیــدکــنــنــده 

بازدید داشته است
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محتواها در چه دسته بندی هایی و برای چه قشری از عالقمندان طبقه بندی می شوند؟
گفتم محتواهای تدوین شده بصورت اخبار روز فناوری، رویدادهای تخصصی و بعضًا داخلی شرکت، مقاالت دانستنی از  که پیش تر  همانطور 

تکنولوژی های ترند ICT، نظرسنجی ها و در نهایت مقاالت بررسی تخصصی راهکارها در 4 شاخه شبکه و امنیت، ذخیره سازی اطالعات، مخابرات 

گفته نماند  که برای مدیران IT، زیرساخت، شبکه، تدارکات و سایر تخصص های فناوری اطالعات تهیه می شود. نا و ارتباطات یکپارچه است 

کاملی تحت عنوان نقد و بررسی محصوالت و راهکارهای برندهای معتبر شبکه و دیتاسنتر و همچنین سری ویدیوهای  که بزودی محتوای 

که بزودی توسط آلیاسیس ایجاد خواهد شد در اختیار مخاطبین قرار می گیرد تا  که در پلتفرم جدیدی  کوتاه How to در حال تدوین است 

کاربردی و اختصاصی در حوزه شبکه برای عالقمندان ایجاد شود و مرجعی برای تعامل و انتقال تجربیات  برای نخستین بار وبسایتی جامع، 

این قشر متخصص شود.

 آلیاسیس در حوزه دیجیتال برندینگ چه جایگاهی در بازار دارد؟

بهتر است بجای توضیح شفاهی، از دیتاهای مصور برای توضیح جایگاه آلیاسیس در حوزه دیجیتال استفاده کنیم ... 

کننده)Users( داشته است و بیش از 68 هزار بار از این سایت  گ تخصصی ما 46 هزار بازدید  گذشته مقاالت آلیاسیس در وبال در یک سال 

دیدن شده است)PageViews(. با توجه به اینکه این نوع از محتوا مخاطب محدود و خاص خود را تنها در این محدوده جغرافیایی دارد این 

ارقام بسیار قابل توجه است.

در تصویر زیر پرمخاطب ترین مقاالت آلیاسیس قابل مشاهده است. بنظر می رسد اینترنت ماهواره ای، ویروس های سایبری، نرم افزارهای 

کاربران برخوردارند.  مانیتورینگ و فایروال ها از جذابیت خاصی برای 
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شاید موضوعاتی مثل راهکارهای دخیره سازی، دیتاسنتر و امنیت شبکه آنقدر تخصصی باشد 

که جایگاه خاصی در عالقمندی عموم مردم نداشته باشد، با این حال ما در سوشال نیمه فاِن 

که البته نتایج غیرقابل قبولی هم ایجاد نشده  گرام هم به فعالیت خود ادامه می دهیم  اینستا

گرام هم دیده می شود. است و ردپای طرفداران این صنعت در شبکه هایی چون اینستا

اما از دیدگاه ما بزرگترین نقطه قوت آلیاسیس، سیطره آن بر سوشال تخصصی و حرفه ای و البته 

که  کوتاه تر آن نسبت به سایرین است، ما با محتوای روزانه  جذاب لینکدین با توجه به قدمت 

کند، جایگاه قابل  تالش بر این بوده جذابیت الزم را برای مخاطبان در همه زمینه های ایجاد 

توجهی در میان فعاالن و بزرگان صنعت زیرساخت ICT در کشور کسب کرده ایم.

برنامه های آینده  آلیاسیس چیست؟

همانطور که در دنیای پیرامون می بینید، بازاریابی دنیایی از تنوع و خالقیت است البته به شرطی که منطبق با استراتژی های کالن سازمان باشد. 

به همین خاطر پیش از قطعی شدن برخی برنامه ها در آینده، بهتر است از سوی ما تصویر سازی ای صورت نگیرد، اما یکی از مهمترین برنامه های 

که باید  اجرا شده که به زودی رونمایی خواهد شد، بروزرسانی هویت بصری آلیاسیس و تغییراتی در لوگو، نشانه ها و زبان ارتباطی آلیاسیس است 

مورد بازبینی قرار می گرفت و مطابق با حال و هوای شخصیت این روزهای آلیاسیس و ترندهای روز بازسازی می شد. به زودی چهره به روزتری از 

آلیاسیس در مقابل دیدگان بازار ICT قرار خواهد گرفت.
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ممکن است از نظر بسیاری از افراد تعریف انبار ، مفهومی بسیار ساده ،  بدیهی و پیش پا افتاده به نظر برسد، در واقع ذهنیت عموم 
مردم از انبار و  مفهوم آن در مقایسه با مفهوم آن برای سازمان ها بسیار متفاوت است. 

کاالهای  در اذهان عمومی ، انبارتعریفی بسیار ساده دارد ، تعریف عامیانه انبار عبارت است از  مکانی  برای حفظ و نگهداری انواع 
که در آن انواع  مورد نیاز تا زمان استفاده آ ن ها، اما آنچه از تعریف انبار به صورت حرفه ای برمی آید عبارت است از مکان  یا فضایی 
کاال، از قبیل مواد اولیه ، تجهیزات و محصوالت  براساس یک سیستم منظم و طبقه بندی شده نگهداری می شوند  و اقسام مختلف  

کلیه ورود و خروج ها براساس اصول تعریف شده سازمان مورد نظر انجام می شود و تمامی مراحل ورود و خروج به ثبت می رسد. و 
به عبارت ساده تر انبار فضایی برنامه ریزی شده  به منظور ذخیره سازی، حفظ و نگهداری محصوالت و مواد اولیه تمامی سازمان ها 

که با توجه به حجم فعالیت و نیاز سازمان ها متغییر است . و به خصوص شرکت های تولیدی و تجاری است 

افتتاح انبار بزرگ 
آلیاسیس ارتباط  در منطقه شمس آباد



ژه
وی

ده 
ون

پر

             

23

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

18 شمــاره 
14٠1 شهریور 

18 شمــاره 
14٠1 شهریور 

انبار سازمان های بازرگانی-تکنیکال یکی از مهمترین و مورد توجه ترین بخش های سازمان به شمار می آیند. 
انبارداری  پروسه برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات روزانه در یک انبار را شامل می شود . پرسنل انبار 
به منظور حفظ و حراست از کاالها در بهترین شرایط ممکن باید با اصول و مبانی انباردار آشنا باشند.   
کوچک تولیدی و  کارخانه ها، واحدهای  کلیه سازمان ها، ارگان ها،  که در دنیای مدرن امروز  از آنجا 
کارگاه ها به انبار نیازمند هستند، مقوله انبار و انبارداری و میزان آشنایی و تسلط پرسنل انبار  حتی 

بسیار حائز اهمیت است و  بر رویه سرعت و سهولت اموردر سازمان بسیار تأثیرگذار است.
انبارداری و مدیریت انبار بخش مهمی از زنجیره تأمین کاال در سازمان ها به شمار می رود. طراحی  یک 
کارآمد برای رویه انجام فعالیت های انبار مقوله ای بسیار حائز  سیستم بدون خطا، ساختار یافته و 
ک هایی را برای سنجش میزان مطلوبیت محل قرارگیری  اهمیت است. معموًال صاحبان کسب و کار مال
کلیه  یک انبار مورد توجه قرار می دهند. مواردی از جمله تردد بدون دغدغه انواع وسایل نقلیه در 
، دسترسی آسان و بدون دغدغه به شریان های ارتباطی، ترافیک و بسیاری عوامل  ساعات شبانه روز

که می شود به آن اشاره نمود. دیگر 

بخش های مختلف انبار شرکت آلیاسیس ارتباط
شرکت آلیاسیس با توجه به نیازمندی های بازار اقدام به احداث انباری به مساحت 2 هزار متر مربع  
که با توجه به نیازهای شرکت طراحی و اجرا شده است  کرد این انبار  در شهرک صنعتی شمس آباد 
 ، ، تامین برق از طریق ژنراتور از بخش هایی شامل سوله بارگیری، محوطه بارگیری در دو سمت انبار
کارگاه تست، بخش اداری و اتاق جلسات و نگهبانی تشکیل شده است. شاید برای  بخش مدیریت، 
بسیاری علت ایجاد انبار در آن محدوده جغرافیایی مطرح شود .  یکی از دالیل مهم شرکت آلیاسیس 
ارتباط در بحث احداث انبار درشهرک صنعتی شمس آباد موضوع نزدیکی به فرودگاه امام خمینی)ره(  
است. از آنجا که بسیاری از سفارشات از طریق این فرودگاه به شرکت ارسال می شود؛ این موضوع برای 
ع  که در نزدیکی این مکان انباری احداث شود تا سفارشات در اسر مدیران شرکت مهم تلقی می شد 
وقت ترخیص و به انبار منتقل شوند تا مشتری در کمترین زمان ممکن محصول خود را دریافت کند.

انــبــار شــرکــت آلــیــاســیــس در 
مــســاحــتــی بــیــش از 2 هــزار 
متر مربع ایجاد شده است 
محوطه  بارگیری،  سوله  که 
بارگیری در دو سمت انبار ، 
 ، تأمین برق از طریق ژنراتور
ــاه  ــارگـ ــت، کـ ــریـ ــدیـ بــخــش مـ
اتاق  اداری و  تست، بخش 
جلسات و نگهبانی از جمله 

بخش های این انبار است
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با توجه به نزدیکی فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( 
ــران  ــدی ــاد، م ــ بـــه شــمــس آبـ
ارشد به واسطه نزدیکی به 
این فرودگاه و شریان های 
به  تصمیم  ای  جــاده  مهم 
احداث انبار در این منطقه 

فتند گر

که انبار شرکت هم از این  کنند  البته فراموش نکنیم، تمام انبارها باید از یکسری استاندارد ها پیروی 
قاعده مستثنی نیست. مشخص کردن محل نگهداری، چیدمان و طبقه بندی اصولی کاال، قرار دادن 
برچسب شناسایی بر روی زوم ها و بسیاری موارد دیگر از ملزومات اولیه انبارداری است. در انبار شرکت 
ک به سادگی قابل حمل و  کاالهای وارده با لیفترا که پالت های  قفسه ها طوری طراحی شده است 
کاال  کارهای مربوط به تست  کاالها پس از انجام  کشی مجدد  نقل است. همچنین شیرینگ و تسمه 

و بسته بندی به صورت پالت، از دیگر بخش های  انبار محسوب می شود.  

سیستم اتوماسیون انبارداری آلیاسیس 
اجرای سیستم اتوماسیون انبارداری اتوماتیک یکی از ملزومات بسیار ضروری در انبارداری مدرن 
کاملی از  است . بدون استفاده از سیستم اتوماسیون انبارداری هیچ گاه نمی توان اطالعات جامع و 
که این امر منجر به بروز مشکالتی از قبیل مواجه شدن با عدم موجودی  کرد  موجودی انبار ارائه 
کافی در زمان نیاز و به تبع آن لغو سفارشات و قرارداد های منعقد شده و یا مواجه شدن با دپوی 
گردش موجودی خواهد  کمبود فضای مورد نیاز و عدم  کاال در انبار و مشکالتی از قبیل  بیش از حد 
شد. به همین دلیل است که استفاده از سیستم اتوماسیون داخلی در انبارها، به جزء الینفک پروسه 
انبارداری نوین تبدیل شده است . انبارهایی که فرآیندهای خود را به صورت خودکار اجرا نمی کنند، 
کنند. سیستم عبور پروسه ای بسیار زمان بر است و همچنین به  هنوز از سیستم عبور استفاده می 
دلیل مراحل زیاد، احتما ل بروز  خطا به میزان زیادی افزایش خواهد یافت ، تمامی این مشکالت با 

کرده است برطرف  که انبار جدید را به ERP سازمانی متصل  استفاده از تکنولوژی مغز افزار آلیاسیس 
خواهد شد.

انبار و  از قسمت های مختلف  انبارداری، تهیه لیست  از موارد بسیار حائز اهمیت در مقوله  یکی 
کاال به انبار است . این لیست تأثیر شایانی در  ریزکاالهای انبار شده در هر بخش از انبار در بدو ورود 
کرد.تأخیر در فرآیند بارگیری منجر به تأخیر در فرآیند تحویل  صرفه جویی در زمان و انرژی خواهد 

کاال و منجر به نارضایتی مشتریان خواهد شد .
با توجه به توضیحات ارائه شده؛ انبار شرکت آلیاسیس ارتباط از طریق شبکه به دفتر مرکزی شرکت 
متصل است . تمامی ورودی ها و خروجی های انبار به صورت آنالین در دسترس مدیران شرکت قرار 

دارد. 
ذکر این نکته ضروری است که برای اینکه ارتباط انبار با دفتر مرکزی تهران همواره برقرار باشد اینترنت 
کلیه ملزومات ارتباطی انبار از دفتر تهران تأمین می شود و انبار شرکت هم  از طریق ERP  به  انبار و 
صورت آنالین توسط مدیران ارشد مورد رصد قرار می گیرد. از سریال محصوالت وارده گرفته تا تعداد و 
برند و حتی زوم بندی محصول که در کدام الین نگهداری می شود نیز قابل دسترسی و پردازش است.
که برق شهرک قطع است، از طریق این ژنراتور  که در ایامی  همچنین انبار به یک ژنراتور مجهز است 
برق مورد نیاز انبار تأمین و در مدار قرار می گیرد تا ارتباطات انبار به هیچ عنوان با دفتر مرکزی قطع 

نشود.  
کاالهای موجود در هر   پس بنابراین؛  تهیه فهرستی منظم از قسمت های مختلف انبار به همراه ریز 
قسمت تأثیر چشمگیری در افزایش راندمان کاری پرسنل انبار خواهد داشت. این میسر نخواهد شد 
که ارتباط شفاف و چابکی بین واحدهای بازرگانی، فروش،  مگر با  ERP سازمانی پیاده سازی شده 

کند.  انبار و خدمات پس از فروش آلیاسیس ایجاد می 
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قرنطینه بارها 
ــای انــبــار شــرکــت در شهرک  گــی هـ یــکــی از ویــژ
کاالهای وارده به انبار  شمس آباد بحث قرنطینه 
کاالیی در هر زمان از شبانه  شرکت است. وقتی 
روز وارد انبار شرکت می شود، پیش از ارسال لیست 
، در محل  واحــد تأمین از طریق ایمیل به انبار
کسب  کاالهای وارده نگهداری می شود و پس از 
مجوزهای الزم، از محل قرنطینه انبار ترخیص و 
وارد محیط انبار شرکت می شود. همین مسئله 
باعث می شود در انبار داری بسیاری از مشکالت 
کاال در هر ساعت از  گر  برطرف شود. همچنین ا
شبانه روز وارد شهرک شــود، بــدون فــوت وقت 
که  تریلیر در محل انبار شرکت متوقف می شود 
این مسئله از لحاظ امنیتی هم حائز اهمیت است.

طبقه بندی فضای انبار
ــدازه تــهــیــه فهرست  ــ ــه انـ ــار ب ــب طــبــقــه بــنــدی ان
قسمت های مختلف انبار دارای اهمیت است. 
این طبقه بندی در فضای انبار جدید آلیاسیس 
به  که منجر  به نحوی پیاده سازی شده است 
انبار و در نتیجه صرفه جویی  افزایش ظرفیت 
در هزینه ها و افزایش راندمان سازمان می شود. 

انبار موازی شمس آباد 
انبار شمس  بر  ارتباط، عالوه  آلیاسیس  شرکت 
آباد که در مساحتی بالغ بر 2 هزار متر مربع ایجاد 
کرده است؛ در تهران هم یک انبار در دفتر مرکزی 
دارد. در برخی موارد مشتری درخواست می کند 
که به سادگی امکان جابجایی  کاال ها  که برخی 
را دارند را در تهران تحویل بگیرند که این امکان 
در شرکت مهیا است. در حال حاضر روزانه دو 
کاال از انبار شمس آباد  مرتبه ماشین های حمل 
کند و اقالم مورد نیاز  به طرف تهران حرکت می 
شرکت را به سرعت تأمین می کنند. البته انتظار 
تــردد چندین مرتبه تکرار  ایــن  آینده  داریــم در 
را در  اســت، شرکت سیاستی  شود.شایان ذکــر 
پیش گرفته است که در آینده ای نزدیک به جای 

ارسال کاال به درب شرکت سفارش دهنده؛ کاالی 
کند تا مشتری  مورد نیاز به سمت پروژه حرکت 
به صرف وقت و هزینه جابه جایی و مشکالت 

مترتب به آن دچار نشود. 

ارسال کاال به مشتریان سراسر کشور 
آباد  که انبار شمس  با توجه به موقعیت مکانی 
دارد و دسترسی این مکان به آزاد راه تهران- قم 
از  یکی  کــه  سلفچگان  بــه  آن  از  پــس  طبیعتًا  و 
کشور محسوب می شــود؛ تمامی  راههای  شاه 
سفارش ها از طریق تریلر به مقاصد مختلف پس 
که خود همین  از بسته بندی ارســال می شود 
و  انــبــار داری و نگهداری  مسئله در هزینه های 
کاالها  همچنین ارسال مطمئن و بدون آسیب 

از اهمیت باالیی برخوردار است.  

کاال و  استقرار مشتریان در انبار  امکان تست 
شمس آباد 

ــاد بــرای  ــبــار شــمــس آبـ کــه ان یــکــی از امــکــانــاتــی 
مشتریان شرکت قائل شده است؛ امکان بازدید 
کاالی درخواستی  انبار و سالمت  کاال در محل 
را مهیا  انــبــار شــمــس آبــاد مکانی  اســـت. مــا در 
که مشتری بتواند به سادگی با مراجعه  کرده ایم 
کاالی خود مطمئن شود و از  ، از سالمت  به انبار
کاالی خود  از روند تست و بسته بندی  نزدیک 

مطلع شود. 
انــبــار  در  هــم  کــارگــاهــی  محیط  یــک  همچنین 
کاالی  که مشتری بتواند  پیش بینی شده است 
کارگاه انبار  کند. مشتری در محل  خود را تست 
می تواند به سادگی محصول خود را تست بگیرد 
برنامه های  از  شـــود.  مطمئن  آن  سالمت  از  و 
توسعه ای انبار در آینده نزدیک موضوع اسکان 
از مشتریان شرکت برای  مشتریان است. برخی 
بازدید از انبار شاید نیاز به محلی برای استراحت 
داشته باشند که  شرکت آلیاسیس ارتباط در حال 
برنامه ریزی و ایجاد مکانی برای میزبانی شایسته 

از این عزیزان است. 

به  ERP ســازمــانــی  اتــصــال 
ــی و  ــاف ــف ــــاط ش ــب ــ ، ارت ــار ــ ــب ــ ان
واحــدهــای  بین  را  چابکی 
ــار و  ــب ــروش، ان ــی، فــ ــان ــازرگ ب
ــروش  فــ از  ــــس  پ ــات  ــدمــ خــ
شــرکــت آلــیــاســیــس ارتــبــاط 

کند ایجاد می 
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که در آن داده ها  گفته می شود یک معماری ذخیره سازی داده است  که به آن ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء هم   Object Storage

و به عنوان  نام اشیاء ذخیره و مدیریت می شوند. اشیاء در یک مخزن واحد نگهداری می شوند  به  به عنوان واحدهای مستقل 

ابرداده  و  کلید، داده  قرار نمی گیرند. هر شئ شامل یک  تو  تو در  فایل در داخل یک پوشه در داخل پوشه های دیگر به صورت 

، قالب انتخابی برای سرویس های  API و بسیار مقیاس پذیر گار با  Object Storage مسطح، ساز )metadata( اختیاری است. 

Pure Storage است. FlashBlade شرکت  Amazon S3 و راهکارهای در محل مانند  ذخیره سازی ابری عمومی مانند 

نگاهی به تکنولوژی ذخیره سازی
 Object Storage 



صی
خص

ه ت
گا

ن

             

27

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

18 شمــاره 
14٠1 شهریور 

18 شمــاره 
14٠1 شهریور 

هدف Object Storage چیست؟
به مسئله  برای رسیدگی  زیادی  تا حد  یافت  توسعه   ۱۹۹0 اواسط دهه  در  که   Object Storage

که خیلی زودتر  مقیاس پذیری ایجاد شد. سیستم های ذخیره سازی مبتنی بر فایل  و بلوک  سنتی، 
که اغلب بدون ساختار هستند و  ( از داده ها  برای مدیریت حجم عظیمی  توسعه داده شده اند، 
که ذخیره سازی های مبتنی بر فایل  و  به راحتی سازماندهی نمی شوند( مجهز نیستند. از آنجایی 
گیگابایت و ترابایت به پتابایت  که حجم داده ها از  بلوک  از سلسله مراتب استفاده می کنند، زمانی 

کندتر و سخت تر می شود. می رسد، دسترسی به داده ها 
گزابایت،  ، حتی در مواجهه با بارهای عظیم داده در حد پتابایت و ا Object Storage در صورت نیاز

به سرعت و به راحتی مقیاس می شود. صرف نظر از تعداد اشیاء ذخیره شده، همه آن ها در یک 
کنده  پرا افزارها و مکان های جغرافیایی  انواع سخت  که می تواند در  قرار می گیرند   namespace

شود. در این حالت سیستم می تواند به دسترسی بدون مشکل به هر شی در آن مخزن در حال 
رشد ادامه دهد، بدون اینکه تأثیری بر عملکرد بگذارد.

کارکرد Object Storage چگونه است؟
ابرداده نقش مهمی در ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء دارد. هر شی با ابرداده خود ذخیره می شود 
مانند  اطالعاتی  شامل  می تواند  جزییات  این  باشد.  دقیقی  و  کامل  جزییات  شامل  می تواند  که 
گی ها باشد، به عنوان  سیاست های حریم خصوصی و امنیتی خاص، قوانین دسترسی و حتی ویژ
کسی داده ها  اینکه چه  یا  کلیپ ویدیویی  مثال، جزییات می تواند درباره محل فیلمبرداری یک 

کرده است، باشد. را ایجاد 
هنگامی که کاربر می خواهد به داده ها دسترسی داشته باشد، سیستم ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء 
که اشیاء در یک مخزن بدون سلسله مراتب  آنجایی  از  ابرداده استفاده می کند.  و   ID از شناسه 

ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء 
REST متکی  APIهـــای  بــه 
 HTTP است که از دستورات
با  برای مکان یابی داده ها 
جستجو در ابرداده هر شئ 

استفاده می کنند
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که یافتن داده های  پوشه ها یا دایرکتوری ها ذخیره می شوند، این شناسه و ابرداده باعث می شود 
REST متکی است  API های  به  اشیاء  بر  باشد. ذخیره سازی مبتنی  آسان  و  نیازتان سریع  مورد 

HTTP برای مکان یابی داده ها با جستجو در ابرداده هر شئ استفاده می کنند. که از دستورات 

Block Storage و File Storage در مقابل Object Storage

در دنیای ذخیره سازی داده ها، سه روش اصلی برای ذخیره سازی وجود دارد: فایل، بلوک و شئ. 
آن ها بیندازیم: بیایید نگاهی به تفاوت های اصلی بین 

که در آن  Object Storage یا همان ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء یک فرمت ذخیره سازی است 

کلید  یا  شناسه  یک  دارای  واحد  هر  می شوند.  ذخیره  اشیاء  نام  به  مجزا  واحدهای  در  داده هــا 
یک  در  شدنشان  ذخیره  محل  به  توجه  بدون  می دهد  اجــازه  آن ها  به  که  است  فرد  به  منحصر 

سیستم توزیع شده، پیدا شوند.
اشیاء به عنوان واحدهای ماژوالر عمل می کنند، که هر کدام به عنوان مخازن مستقل با ابرداده ای 
، موارد احتمالی و اطالعات  که جزئیاتی مانند مجوزها، حریم خصوصی، اوراق بهادار عمل می کنند 
حاوی  است  ممکن  که  است  عکس  یک  به  شبیه  این  مثال،  عنوان  به  می کند.  توصیف  را  دیگر 
مکان  و  زمان  با  همراه  را  عکس  گرفتن  برای  استفاده  مورد  دوربین  تنظیمات  که  باشد  ابــرداده 
رابط  معماری   ،REST و   HTTP از  اشیاء  بر  مبتنی  ذخیره سازی  می کند.  توصیف  عکسبرداری 
افزار  نرم  بستر  بر  سرویس  برنامه های  و  سایت ها  وب  کثر  ا توسط  که   )API( برنامه  برنامه نویسی 

)SaaS( استفاده می شود، پشتیبانی می کند.
که با نام ذخیره سازی مبتنی بر بلوک هم شناخته می شود، داده ها را به قطعًات   Block Storage

کدام یک شناسه منحصر به فرد  که هر  گانه ای از بلوک های داده با اندازه ثابت تقسیم می کند  جدا
دارند. ذخیره سازی بلوکی به سیستم ذخیره سازی زیربنایی اجازه می دهد تا آن را بدون توجه به 
جایی که ذخیره می شود، بازیابی کند. ذخیره سازی مبتنی بر بلوک داده ها را از محیط ذخیره سازی 
که  را در جایی  خود جدا می کند و به شبکه منطقه ذخیره سازی )SAN( اجازه می دهد تا داده ها 
گر  ا که حتی  این بدان معناست  کند.  زیربنایی ذخیره  از سیستم عامل  راحت تر است، صرف نظر 
ارائه دهندگان خدمات ابری، سرورهای لینوکس و سرورهای  از  سیستم ذخیره سازی شما ترکیبی 
ویندوز باشد، SAN شما می تواند به سرعت داده های شما را در صورت نیاز جمع آوری و بازیابی کند.
کثر  ا که  که به معنای ذخیره سازی مبتنی بر فایل است، فرمت ذخیره سازی است   File Storage

مردم با آن آشنا هستند. داده ها در فایل هایی ذخیره می شوند که می توانید در پوشه هایی در یک 
که توسط  فهرست فایل سلسله مراتبی با آن ها تعامل داشته باشید. این فرمت ذخیره سازی است 
سیستم های ذخیره سازی متصل مستقیم )DAS( و ذخیره سازی متصل به شبکه )NAS( استفاده 
که روی سرور  که به فایل های روی دیسک سخت، رایانه محلی یا درایو مشترکی  می شود. هر بار 
شرکت میزبانی شده است دسترسی پیدا می کنید، با ذخیره سازی فایل سروکار دارید. مسیر فایل 

کاربران است. کارآمد باشد، اما مزیت آن راحتی  به یک قطعه خاص از داده می تواند طوالنی و نا

Object Storage مزایای
: از بر اشیاء عبارتند  مزایای اصلی ذخیره سازی مبتنی 

• مقیاس پذیری: یک معماری مسطح بدون سلسله مراتب پوشه ها یا جداول بلوک، مقیاس پذیری 

ابــــــرداده نــقــش مــهــمــی در 
ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء 
ابــــرداده  بــا  دارد. هــر شــی 
که  خـــود ذخـــیـــره مـــی شـــود 
مــی تــوانــد شــامــل جزییات 

کامل و دقیقی باشد
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ارائه می دهد. را  تقریبًا بی نهایتی 
 AWS S3 مانند  فرامقیاس  اشیاء  بر  مبتنی  ذخیره سازی  راه حل های  درخواستی:  داده هــای   •
مقیاس پذیری  با  می کنند.  آسان تر  را  استفاده  مــورد  ذخیره سازی  ظرفیت  بــرای  تنها  پرداخت 

کند. بی نهایت، میزان فضای ذخیره سازی داده های شما می تواند با سازمان شما رشد 
کنترل بی سابقه ای بر داده های سیستم  • تجزیه و تحلیل داده مبتنی بر ابرداده: ابرداده به شما 

می دهد.
• پشتیبانی API: شما می توانید از طریق دستورات REST به داده ها در سیستم های ذخیره سازی 

کنید. مبتنی بر اشیاء دسترسی داشته باشید و آن ها را مدیریت 
کدگذاری  از  می توانند  اشیاء  بر  مبتنی  ذخیره سازی  سیستم های  داده هــا:  یکپارچگی  بهبود   •
انجام  و  شما  داده هــای  از  تکه هایی  بازسازی  با  داده هــا  یکپارچگی  از  محافظت  برای   erasure

کنند. از خراب شدن داده ها استفاده  بررسی های یکپارچگی برای جلوگیری 

Object Storage معایب
هیچ معماری ذخیره سازی، از جمله ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء، برای هر نوع نیاز ذخیره سازی 

: از از معایب بالقوه ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء عبارتند  ایده آل نیست. برخی 
از  بر اشیاء  ارزان و عمیق ذخیره سازی مبتنی  آهسته تر به داده ها: معماری های سنتی  دسترسی 
تنگناهای عملکردی در هنگام خواندن و نوشتن سریع در مخزن ذخیره سازی رنج می برند. با این 

حال، ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء مدرن و سریع عملکرد بهبود یافته ای دارد.
یا بلوک، ویرایش سریع داده های  بر فایل  با ذخیره سازی مبتنی  یا هیچ: در مقایسه  اصالح همه 
گر نیاز به تغییر بخشی از یک شئ دارید،  شئ آسان نیست و نمی توان آن را تکه تکه انجام داد. ا

کنید. کل آن را بازنویسی  باید 
که تغییر یا نوشتن در فضای ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء  کاری فشرده: از آنجایی  دشواری بارهای 
برای  اشیاء  بر  بلوک طول می کشد، ذخیره سازی مبتنی  یا  فایل  بر  از ذخیره سازی مبتنی  بیشتر 

کنشی یا سیستم های ثبت با سرعت باال ایده آل نیست. کاری ترا بارهای 
الزم به ذکر است که راه حل های مدرن ذخیره سازی داده ها شروع به مقابله با بسیاری از تنگناهایی 
کرده اند که به طور سنتی با ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء مرتبط هستند. ترکیب فضای ذخیره سازی 
از پروتکل شئ بومی می شود،  که شامل پشتیبانی  تمام فلش با معماری های ذخیره سازی مدرن 

کرده است. کمک  به امکان ذخیره سازی سریع اشیاء 

Object Storage مثال هایی از موارد استفاده
از هزینه  که می خواهید  بر اشیاء مناسب موقعیت هایی است  به طور سنتی، ذخیره سازی مبتنی 

را ببرید: کثر بهره  گیگابایت داده حدا بابت هر 
که ممکن  • ذخیره سازی داده های بایگانی: ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء برای دارایی های ثابتی 
کامًال  پایگاه داده،  گزارش های  بایگانی شوند، مانند فیلم های ویدئویی، فایل های صوتی و  است 

مناسب است.
توانایی  و  داده  کز  مرا در   Erasure کدگذاری  فاجعه:  بازیابی  ذخیره سازی  و  پشتیبان گیری   •
نسخه سازی، ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء را برای پشتیبان گیری و بازیابی فاجعه مناسب می کند.

ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء 
مــنــاســب مــوقــعــیــت هــایــی 
ــه مـــی خـــواهـــیـــد از  کـ ــت  ــ اس
گیگابایت  هــر  بابت  هزینه 

کثر بهره را ببرید داده حدا
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را  بر اشیاء قدرت واقعی خود  آن ها ذخیره سازی مبتنی  که در  ادامه چند سناریو وجود دارد  در 
به نمایش می گذارد:

اشیاء  بر  و داده هــای مبتنی   RESTful SaaS :APIهــای  و وب سایت های  برنامه ها  توسعه   •
که برنامه ها و وب سایت های SaaS را می سازند، آسان تر می کند. زندگی را برای توسعه دهندگانی 
ساختار  یک  عنوان  به  که  اشیاء  بر  مبتنی  سازی  ذخیره   : ساختار بدون  داده هــای  مدیریت   •
داده مسطح و بدون سلسله مراتب شناخته می شود، برای ذخیره داده های بدون ساختار )مانند 

گزینه مناسبی است. ، صدا و ویدئو( در مقیاس بی نهایت،  تصاویر
میان  در  ــا  داده هـ مدیریت  بــرای  ویــژه  بــه  مــی تــوانــد  ابـــرداده   :)IoT( اشــیــاء  اینترنت  تقویت   •

IoT مفید باشد. دستگاه های 
 IoT امکانات ذخیره سازی مبتنی بر اشیاء با دستگاه های   :edge • تجزیه و تحلیل داده ها در 
edge بلکه به تجزیه و تحلیل سریع و در محل داده های بدون ساختار  نه تنها به دستگاه های 

گسترش می یابد. جمع آوری شده در آنجا، 

جمع بندی؛ نگاهی به آینده
ادامــه  داده  از  غنی  دنیای  به  بخشیدن  قــدرت  به  موبایل  و  اشیاء  اینترنت   ، ابــر که  آنجایی  از 
امروز  از  آینده  که سرمایه گذاری در  از سازمان ها متوجه خواهند شد  می دهند، تعداد فزاینده ای 
نیاز  که  را  اشیاء، سازمان هایی  بر  یا همان ذخیره سازی مبتنی   Object Storage آغاز می شود. 
آینده نگر  و  راه حل ذخیره سازی مقیاس پذیر  به داده های مقیاس وب دارند، قادر می سازد یک 
آن در موقعیت  از  و بعد  آینده  20 سال  برای رشد در  را  آن ها  کار  و  کسب  که  کنند  را پیاده سازی 

قرار می دهد. مطلوبی 

از آنجایی که تغییر یا نوشتن 
ــای ذخـــیـــره ســـازی  ــض در ف
از  بیشتر  اشــیــاء  ــر  ب مبتنی 
ذخیره سازی مبتنی بر فایل 
ــول مــی کــشــد،  ــلــوک طـ یــا ب
ذخـــیـــره ســـــازی مــبــتــنــی بــر 
کــاری  اشــیــاء بــرای بــارهــای 
ی  سیستم ها یــا  کنشی  ا تر
ایده آل  باال  سرعت  با  ثبت 

نیست
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کلیدی و مهم All In در الس وگاس برگزار شد.  رویداد ساالنه Cisco Live 2022 امسال با عنوان 

برگزاری رویداد Cisco Live 2022، از این حیث حائز اهمیت است که بعد از سه سال از همه گیری کرونا، این مراسم به صورت حضوری 

کنندگان بخشیده بود. که حضوری بودن این رویداد حس و حال خاصی را نیز به شرکت  برگزار شد 

اینکه در  کند، به جای  را پنهان  «، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سیسکو در حالیکه نمی توانست خوشحالی خود  رابینز »چاك 

گران  رویداد امسال پشت دوربین های خبرنگاران و رسانه ها در استودیو سن خوزه بنشیند، در جمع خیل عظیم 16000 نفری تماشا

گر تصور می  کنید  که ا کار خود یك پیام مهم را به عالقمندان این رویداد رساند و آن این بود  کرد. او با این  به صورت زنده سخنرانی 

کرونا باعث توقف ما شده بود، سخت در اشتباه هستید. پاندمی 

 Cisco Live 2022 رویداد
پربارتر و جذاب تر از همیشه
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کشید و نشان داد در بحبوحه تمام  خ  Cisco Live 2022 بار دیگر قدرت تکنولوژی را به ر رویداد 
چالش های جهانی، باز هم تکنولوژی و رویدادهای فناوری مردم را به هم پیوند می دهد.

ک رابینز  با اشاره به جنگ در اوکراین، تورم جهانی و مشکالت و چالش های پیرامون زنجیره  چا
گفت: همه این چالش ها و مشکالت ما را به واقعیت جدیدی سوق داده و آن هم  تأمین در دنیا 
عادی شدن بحران ها در دنیای پیش رو است. اما در میان همه این آشفتگی ها، باز هم فناوری 
که در سال  برای مشتریانش  اولویت اصلی سیسکو  وا داشته و چهار  به حرکت  را  اقتصاد جهانی 
کردن هیبرید، شرکت های  کار  کاربردی، قدرت  اپلیکیشن های  یعنی:  اشاره شد  آنها  به  نیز   20۱۹
امن و تغییر زیرساخت، همچنان رکن اصلی فعالیت های این شرکت در زمینه زیرساخت شرکت ها 

کارها محسوب می شود. کسب و  و 

سیسکو و تحول در صنعت اتومبیل سازی
و  نوآوری  بر سه محور اصلی تمرکز سیسکو یعنی ساده سازی،  چاك همچنین در سخنرانی خود 
کرد. در همین رابطه »جیم فارلی« مدیرعامل شرکت خودروسازی فورد  کید  تجربه های یکپارچه تأ
که سیسکو تا چه حد به  نیز در تکمیل صحبتهای چاك روی خط آمد. این بخوبی نشان می دهد 

کرده است. کمك  کار و محصوالت مشتریان خود  کسب و  روند دیجیتالی شدن 
کمپانی فورد به سمت خودروهای  گفت: سیسکو نقش مهمی در جهت حرکت  فارلی در این باره 
 Ford یعنی  کمپانی  این  اخیر  توان در مدل های  را می  بزرگ  تغییر  این  که  کرده است  ایفا  برقی 
و  آنالین  امکان شرکت در جلسات مهم  کرد به طوری که  Mustang Mach-E به خوبی مشاهده 

همچنین اتصال و ارتباط خودروها به جاده ها و تقاطع ها فراهم شده است.
کمپانی فورد را پرسیدند، او اینگونه پاسخ داد:  وقتی خبرنگاران از فارلی بزرگترین دغدغه و چالش 
افزارهای خاص متمایز  نرم  از  گیری  که به دلیل بهره  تبدیل شدن خودروهای فورد به محصولی 
که از آن می توان به عنوان یك »تأسیس دوباره  که به قدری عمیق و بزرگ است  می شود؛ اتفاقی 

کرد. شرکت« یاد 

واقعیت بخشیدن به استراتژی های امنیتی
در این رابطه، »جیتو پاتل« مدیر شرکت Security and Collaboration از تکه های مختلف پازلی 
این  برداشت. در میان  پرده  کند، نشان می دهد،  زنده می  را  امنیتی سیسکو  رویکرد  آن  در  که 
که یك پلتفرم جهانی  تکه های پازل، مواردی همچون Cisco Security Cloud به چشم می خورد 
از یك معماری ترکیبی  کند تا در زیرساخت های خود  کمك می  بر بستر ابری است و به مشتریان 

کنند. و چند ابری دنباله روی 
 SASE، Cisco+ Secure Connected Now مدیر سیسکو افزود:در سال 2022 نیز جیتو سرویس
کرده و دسترسی مستمر امن و  که بحث امنیت در لبه شبکه را ساده سازی  گذاشت  را به اشتراك 

Wi-Fi را تسهیل می کند. اثر انگشت بر بستر  اسکن 
کرد، شما هرگز نمی توانید بدون حفظ امنیت کسب  که جیتو نیز اشاره  فارلی ادامه داد: همان طور 

کنید. کار خود، دیوایس ها و دفاتر خود را بر بستر شبکه مرتبط  و 

تجربیات یکپارچه
Enterprise Networking and Cloud در ادامه این پنل  نایتینگیل« مدیر اجرایی شرکت  »تاد 

Cisco Live 2022 رویداد
اهمیت  حائز  حیث  ایــن  از 
است  که بعد از سه سال از 
صورت  به  ونا  کر همه گیری 

حضوری برگزار شد
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کرد. او در این بخش از صحبت های خود از نوآوری های جدیدی در استراتژی  سخنرانی 
گره خورده  پلتفرم های قدرتمند سیسکو  از  با برخی  که  پلتفرم مستمر سیسکو خبر داد 

است.
که Cisco Catalyst، قدرتمندترین و سریع ترین محصول  خبر بزرگ در این باره این بود 
کردن با Cisco Makeri، آسان ترین پلتفرم مدیریت  کار  کنون قابلیت  تاریخ سیسکو هم ا
مبتنی بر فضای ابری را دارد. در همین رابطه، تاد نایتینگیل  نیز در ارائه خود به صورت 
که تا چه اندازه این سیستم با ساده سازی فناوری تکنولوژی، یك تجربه  عینی نشان داد 

کاربران قرار می دهد. واحد در اختیار 
که یك پلتفرم  تاد در بخش دیگر اخبار پلتفرم ها به معرفی Cisco Nexus Cloud پرداخت 
Intersight سیسکو  پلتفرم  از  و  ابری محسوب می شود  برای شبکه سازی   SAAS تحت 
کرد  را معرفی   ThousandEyes WAN insights او همچنین سرویس  گیرد.  قدرت می 
سیکو  بینی  پیش  قابل  شبکه های  انداز  چشم  به  رسیدن  جهت  در  گام  ترین  اصلی  که 

محسوب می شود.
پر  سفر  در  عطفی  نقطه  رویــداد  این  در  شده  معرفی  فناوری های  و  سرویس ها  تمامی 
ماجرای سیسکو به سمت ساده سازی بدون تهدید است که این موضوع یك کلید اساسی 

گیر برای همه بشریت محسوب می شود. آینده فرا برای دستیابی به 

شکل دادن به اقتصاد تجربه
به  اشاره  با   Applications شرکت  اجرایی  مدیر  و  استراتژی  ارشد  مدیر  سنتونی«  »لیز 
که زندگی دیجیتال برای آنها به اولویت اصلی تبدیل  گفت: با مردمانی  کنونی دنیا  شرایط 

کنون در شرایطی تحت عنوان »اقتصاد تجربه« قرار داریم. شده، هم ا
این  در  تغییر  چگونگی  آن  در  که  کرد  پخش  ویدیویی  فایل  یك  سخنانش  ادامه  در  لیز 
که البته این تغییرات خالی از چالش نیست. مهمترین  صنعت را به خوبی نشان می داد 
بخش هایی که لیز در این ویدیو به آنها اشاره کرد شامل: سیلی از داده ها و پیچیدگی های 
که چطور  کرد  ح  ناشی از مایکروسرویس ها می شد. او همچنین این سوال اساسی را مطر

کرد؟ که اهمیت زیادی روی تأثیرات تجاری تمرکز  می توان روی هشدارهایی 
پاسخ سیسکو به این سوال مهم قابلیت مشاهده پذیری Full-Stack یا FSO است. این 
قابلیت توانایی ادغام سه سرویس SAAST، App Dynamics و ThousandEyes را دارد 
فراهم  را در شرایط مختلف تجاری  کامل و همه جانبه  بینی  برای پیش  را  کاملی  و دید 

کند. می 
ابری  بومی  نظارتی  پلتفرم  یک  که  کرد  معرفی  را   AppDynamics Cloud همچنین  لیز 
که به اقتصاد  برای برنامه های مدرن محسوب می شود. این یکی از چندین نوآوری است 

کند. کمک می  تجربه 

ــن بـــود  ــ ــزرگ  ایـ ــ ــ ــر بـ ـــ ـــ ـــ ـــ خــبـــ
 ،Cisco  Catalyst کــــــه 
قدرتمندترین و سریع ترین 
محصول تاریخ سیسکو هم 
با  کردن  کار  کنون قابلیت  ا
Makeri Cisco ،آسان ترین 
بر  مبتنی  یت  یر مد م  پلتفر

فضای ابری را دارد
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و   202۱ گ طی سال های  کشف با کالن مایکروسافت برای  پاداش 
کرده، رقمی در  امنیتی پرداخت  که این شرکت به محققان   2022

حدود ۱۳.7 میلیون دالر برآورد شده است.
با توجه به پاداش پرداختی ۱۳.7 میلیون دالری مایکروسافت به 
۳۳5 نفر می رسد، مایکروسافت  آنها به  که شمار  محققان امنیتی 
در این زمینه غول بی چون  و  چرای جستجوی اینترنت را شکست 
به  زمینه حسابی دست  این  ردموندی ها در  اســت. ظاهرًا  داده 
جیب شده اند تا برای بهبود هرچه بیشتر محصوالت خود بکوشند.
گ در مقایسه با گوگل که در  پاداش کالن مایکروسافت برای کشف با
سال 202۱ به محققان 8.7 میلیون دالر برای کشف آسیب پذیری ها 
پرداخت کرد ؛ رقمی  است که در آن زمان مبلغی هنگفت به حساب 

می آمد.
ویندوز  سیستم عامل  و  آفیس  مجموعه  در  مایکروسافت  قطعًا 
کدهای قدیمی تر و بهینه  نشده، با سطح  خود به دلیل استفاده از 
که  آسیب پذیری هایی  اســت.  مواجه  آسیب پذیری  از  وسیع تری 
به سیستم  نفوذ  بــرای  راه  هایی  یافتن  بــرای  مهاجمان می توانند 

کنند. قربانیان خود و اجرای عملیات مخرب خود از آنها استفاده 
تا   202۱ ژانویه   ۱ زمانی  بازه  که مایکروسافت در  پاداشی  بزرگترین 

Hyper-V Bounty خود  گ  کشف با برنامه  2022 تحت  ۳0 ژوئن 
اعــالم شــده اســت. همچنین  200 هــزار دالر  کــرده، مبلغ  پــرداخــت 
این مدت  گ طی  با کشف  بــرای  ردموندی ها  پرداختی  میانگین 
مبلغ ۱2 هزار دالر گزارش شد. حال پس از گذشت 2 سال، این شرکت 
شاهد کاهش جزئی در گزارش های مربوط به اشکاالت واجد شرایط 

و افزایش ناچیز در تعداد محققان امنیتی بوده است.
برنامه  را در  تغییراتی  امسال  فناوری مستقر در ردموند  این غول 
گ خود اعمال کرده و مبلغ پرداخت را برای  حمایت در ازای کشف با
که مجموعه آفیس را تحت تأثیر قرار می دهد تا  آسیب پذیری هایی 
26 هزار دالر و سایر پاداش های Hyper-V Bounty را تا ۳0 درصد 

افزایش داده است.
رئیس واحد کشف اشکاالت گوگل در اوایل این هفته در مصاحبه ای 
که با TheRegister داشت، بیان کرد که یافتن آسیب پذیری ها امری 
گزینه این شرکت، یادگیری  کامًال بی فایده است و در واقع، بهترین 
باید توجه داشته باشیم  کار محققان امنیتی است. در نهایت،  از 
گ بدون شک میزان  کشف با گرچه برنامه های پاداش در ازای  که ا
سیستم ها  این  اما  می دهند،  افزایش  را  ها  آسیب پذیری  افشای 

منتقدان خود را نیز دارند.

گ پیدا کن، پول بگیر با
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کرده  که با یک چیپ 25 دالری به سرویس استارلینک نفوذ  هکری 
گرم این شرکت روبرو شده است. کنش رسمی و  بود، حاال با وا

لنرت واترز با یک مادچیپ 25 دالری سرویس ماهواره ای استارلینک 
که او پیش از اعالم عمومی  کرده است. حاال مشخص شده  را هک 
، ابتدا اسپیس ایکس را در جریان گذاشته و این شرکت هم  این خبر

کرده است. با روی باز از او استقبال 
« یک دیش ماهواره ای  یک محقق امنیتی بلژیکی به نام »لنرت واترز
کرد و بعد برد منطقی سفارشی خود را روی آن قرار  استارلینک را باز 
کند. او در  داد تا به شبکه ماهواره های استارلینک دسترسی پیدا 
گ اسپیس ایکس با  ادامه یافته های خود را از طریق برنامه شکار با

گذاشت. ک  این شرکت به اشترا
راه  ایکس  اسپیس  گ  بــا ــاالر مشاهیر شکارچیان  ت بــه  واتـــرز حــاال 
به عالوه، ظاهرًا  گرفته است.  قرار  واقع در جایگاه دوم  و در  یافته 
مقدار نامشخصی پول به عنوان پاداش به او پرداخته شده، چون 
هدف این برنامه ها همین است. بسیاری از شرکت ها با استفاده از 
گ مشکالت سرویس های خود را پیدا و برطرف  برنامه های شکار با

۱00 هزار دالر  اپل اخیرًا به یک دانشجوی مقطع دکتری  می کنند. 
بابت هک موفقیت آمیز مک پاداش داده بود.

اسپیس ایکس: هک استارلینک جدی نبود
، اسپیس ایکس با یک  انتشار خبر هک استارلینک توسط واترز با 
کنش نشان داد. این شرکت  مقاله شش صفحه ای به این اتفاق وا
کرد تا مثل واترز عمل  کاربران دعوت  در مقاله خود از همان ابتدا از 
کنند. اسپیس ایکس همچنین به واترز به خاطر دستاوردش تبریک 
که این نوع هک صرفًا می تواند اثر کمی بر شبکه  کرد  کید  گفت اما تا

کاربرانش بگذارد. و 
این شرکت متعلق به ایالن ماسک می گوید: »هدف ما این است که هر 
بخش سیستم حداقل مجوزها را برای انجام کارهایش داشته باشد.« 
اسپیس ایکس به عبارت دیگر می گوید به خطر افتادن یک بخش از 
شبکه نمی تواند بر کل شبکه تأثیر بگذارد. این مقاله همچنین اذعان 
می کند که محافظت از دستگاهی که امکان دسترسی فیزیکی پیوسته 

کار سختی است. و بدون نظارت به آن وجود دارد، 

پرداخت پاداش به هکر استارلینک 
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ک چین  ــال ب بــه دنــیــای  پــا  ح اسپانیایی  فــوتــبــال مــطــر بــاشــگــاه  دو 
گذاشتند. فعالیت بارسلونا و رئال مادرید در وب ۳ با ارائه درخواست 

عالمت تجاری آغاز شد.
گوست 2022 )20 مرداد(، دو  گزارش های محلی در تاریخ ۱۱ آ طبق 
باشگاه فوتبال بارسلونا و رئال مادرید به طور مشترک درخواست 
اداره ثبت اختراع و عالئم  به  را  Web3 و متاورس  عالمت تجاری 

کرده اند. تجاری ایاالت متحده )USPTO( ارسال 
فوتبال  ح  تیم مطر مــی آورد. دو  گردهم  را  فوتبال  رقبای  متاورس 
اسپانیا به نام های بارسلونا و رئال مادرید خواستار فعالیت در حوزه 
بر  تأثیرات بسیار مثبتی  بلندمدت  این موضوع در  ۳ شدند.  وب 

گذاشت. ک چین و متاورس خواهد  صنعت بال
Mike Kon- کندودیس  توییت منتشر شده توسط مایک  )طبق 
doudis(، وکیل عالمت تجاری، درخواست بارسلونا و رئال مادرید 

گوست 2022 )۱4 مرداد( در اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری  در 5 آ
 4۱ و   ۹ بین المللی  کــالس هــای  بـــرای   )USPTO ( متحده  ــاالت  ایـ
برنامه های متاورسی دو باشگاه  این درخواست  ثبت شده است. 

اسپانیایی را پوشش می دهد.
افزار مخصوص واقعیت  قــرارداد می توان به سخت  از جمله موارد 
افزوده  افزار واقعیت  ایمنی مجازی، نرم  کاله   ،VR مجازی، عینک 

قابل دانلود، نرم افزار بازی، نرم افزار شبیه سازی واقعیت مجازی و 
کرد. موارد ذکر شده تنها بخشی از  همچنین ابزارهای امنیتی اشاره 
کالس ۹ جهانی  درخواست نامه را شامل می شوند. در موارد لیست 
کیف پول های  کنش Cryptocurrency و  نرم افزارهای مدیریت ترا
نیز   4۱ کالس  لیست  مــوارد  در  می شود.  مشاهده  نیز  الکترونیکی 
انواع  و  کلکسیونی دیجیتال  محصوالت متاورسی نظیر محصوالت 

گنجانده شده است. سرگرمی های تعاملی 
در چند سال گذشته برندهای زیادی عالقه خود به متاورس را نشان 
ک چین  داده اند. تنها چند سال پیش، موارد کاربردی استفاده از بال
تنها به ارزهای دیجیتال و توسعه راه حل های مدیریت زنجیره تأمین 
و   )NFT( توکن های غیرمثلی  آمیز  ورود موفقیت  خالصه می شد. 
NFT و  گسترش فضای  ک چین، باعث  کسب درآمد بال بازی های 

متاورس در سطح جهانی شد.
 Web3 و NFT کار حوزه کسب و  از ژانویه تا می 2022، بیش از 2700 
 Walmart ثبت رسمی شده است. شرکت هایی نظیر USPTO توسط
و Mastercard به دنبال بهره برداری از فناوری های نوظهور هستند. 
 Socios.com Chiliz و  در فوریه 2020، بارسلونا قــرارداد مشترکی با 
ک چین امضا  برای راه اندازی یک برنامه تعاملی طرفداری بر پایه بال
گوست 2022، چیلیز حدود ۱00  کرد. از زمان شروع فعالیت تا تاریخ آ

ورود  بارسلونا و رئال مادرید
WEB3 بــــــــه متـــــــــاورس و 
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شیائومی رباتی انسان نما به نام سایبروان به نمایش درآورده که 52 
کیلوگرم وزن دارد و قدش به ۱77 سانتی متر می رسد و برخالف ربات 

تسال توانایی راه رفتن نیز دارد.
 Tesla یک سال پس از رونمایی اولیه  ربات انسان نمای تسال یعنی

Bot،  چینی ها نیز وارد میدان شده اند تا رقابت را از همین حاال آغاز 

کنند. شیائومی  رویدادی آنالین برگزار کرد تا از جدیدترین محصوالت 
کند. در بخش های  پــرده بــرداری  بــازار موبایل و هدفون  خــود در 
انسان نمای  ربـــات  اولــیــن  غیرمنتظره  به شکلی  مــراســم  انتهایی 

ربات انسان نمای شیائومی

از  کــرد. 24 درصــد  میلیون دالر سود به استودیوی بارسلونا تزریق 
سهام مرکز تولید و توزیع محتوای دیجیتال نیز به باشگاه بارسلونا 
گفت: ما به  اختصاص یافت. مدیرعامل Socios.com در این راستا 
شدت مشتاق نقش مهم تکنولوژی در جامعه طرفداری و نزدیک 
ک چین  کردن تیم ها و طرفدارانشان به یکدیگر هستیم. فناوری بال
می تواند ارتباطی میان تیم ها و طرفداران ایجاد کند که هیچ گاه نتوان 

آن را حذف یا لغو کرد.
تا لحظات باشکوه  BCN Rivals پیوست  بارسلونا در ماه ژوئن به 

فوتبال اسطوره هلندی این باشگاه یعنی Johan Cruyff را به صورت 
 Sotheby کند. این توکن ها در حراجی  توکن های غیرمثلی منتشر 
 )DOT( و پولکا دات )ETH( اتریوم ،)BTC( کوین NewYork با بیت 

مبادله شدند.
در همین راستا، رئال مادرید، قهرمان ۱4 دوره لیگ قهرمانان اروپا 
آخرین  کرد.  را ثبت  نیز حضور خود در متاورس  لیگا  ۳5 دوره ال و 
۳ شامل درخواست نشان  رئال مادرید در وب  بارسلونا و  فعالیت 

تجاری Web3 می شود.
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شیائومی روی صحنه حاضر شد.
سایبروان )Xiaomi CyberOne( دومین محصول رباتیک شیائومی 
محسوب می شود و یک سال پس از رونمایی ربات سگ نمای این 
گ در  ربــات سایبردا اســت.  گ معرفی شــده  یعنی سایبردا شرکت 

رویداد تابستانه  202۱ به نمایش درآمده بود.
و  کاملی نیست  ــات  رب ــروژه، ســایــبــروان هنوز  پـ گفته مسئوالن  بــه 
کار روی بیشتر بخش های  مهندسان این شرکت همچنان در حال 
آن هستند. شرکت چینی می گوید مدل های تکامل یافته  این ربات در 
آینده نه تنها هوش هیجانی باالیی خواهند داشت بلکه احساسات 

کرد. انسانی را نیز درک خواهند 
 در راه 

ً
که روی صحنه مراسم حاضر شد،  ظاهرا نسل اول سایبروان 

رفتن مشکل داشت. بااین حال شیائومی در تالش است راه رفتن 
کند. این ربات را بهتر 

مصنوعی  هوش  و  مکاترونیک  مهندسی  ترکیب  نتیجه   سایبروان 
است و توسط واحد تجاری اختصاصی این شرکت در حوزه  رباتیک 
یعنی Xiaomi Robot Labs ساخته شده. شیائومی می گوید مقدار 
اول  تولید نسل  به  را  انسانی خود  نیروی  و  از منابع  قابل توجهی 

سایبروان اختصاص داده است.
ساخت هر نوع ربات پیچیدگی های خاص خود را دارد، بااین حال 
باشد، شرایط بسیار دشوارتر می شود.  انسان نما  نوع  از  ربات  گر  ا
رونمایی ربات سایبروان اتفاق بزرگی در تاریخ شیائومی است. این 
گ نشان داده بود،  شرکت که پیش تر توانایی های خود را با سایبردا

که مهندسانی خالق دارد. کرده  به وضوح ثابت 
ــریــن ربـــات هـــای انــســان نــمــای  ســایــبــروان احــتــمــاًال یــکــی از بــزرگ ت
۱77 سانتی متر  ربات  این  کنون محسوب می شود.  تا ساخته شده 
کیلوگرم است. با این قد و وزن،  کمی بیشتر از 52  قد دارد و وزنش 
ربات شیائومی تا حد زیادی مثل انسانی معمولی است. سایبروان 
که شباهت های انکارناپذیری به ربات انسان نمای تسال دارد، دارای 

نام مستعار »داداش فلزی« است.
گل به لی  از قدم زدن در وسط صحنه، یک شاخه  سایبروان پس 
با او  که  کرد و سپس حاضر شد  جون، مدیرعامل شیائومی تقدیم 

ج شد. سلفی بگیرد. ربات شیائومی سپس از صحنه خار
سایبروان به سؤاالت به صورت بالدرنگ پاسخ می دهد و می تواند 
حمل  دست  یک  با  را  کیلوگرم   ۱.5 کثر  حدا وزن  تا  کوچک  اشیاء 
و  ربــات  تعادل  از حفظ  اطمینان  بــرای  کند. مهندسان شیائومی 
تحرک پذیری آن مجبور شده اند در نسل اول سایبروان وزن را تا حد 
زیادی محدود نگه دارند. برای نمونه موتوری که برای حرکت دادن 

گرم وزن دارد. اندام های ربات مورد استفاده قرار می گیرد، تنها 500 
که در نزدیکی مفصل ران تعبیه شده است، می تواند  موتور اصلی 
کند. موتور  را اعمال  از ۳00 نیوتن متر  گشتاور نیروی بیش  کثر  حدا
کــثــر یک  ــدام فــوقــانــی ســایــبــروان مــی تــوانــد بــا دقــت حــدا مــحــرک انـ
نیوتن متر فعالیت کند تا ربات انسان نمای شیائومی بتواند به آرامی 

کند. دست شما را لمس 
سایبروان از لحاظ چابک بودن فاصله  زیادی با ربات اطلس شرکت 

بوستون داینامیکس دارد.
، شیائومی در مراسم خود درباره  ماژول بینایی  گزارش اسلش گیر به 
که در ربات سایبروان استفاده شده است،  Mi-Sense نیز  عمقی 
الگوریتم هایی  کرد. شیائومی می گوید این ماژول به همراه  صحبت 
که به  صورت اختصاصی توسعه داده شده اند، به سایبروان امکان 
انسان نمای  ربــات  ببیند.  سه بعدی  بــه صــورت  را  فضا  می دهند 
شیائومی با اتکا بر همین الگوریتم ها توانایی شناسایی افراد، حرکات 

و حاالت چهره را خواهد داشت.
بین  می تواند   MiAl مصنوعی  هوش  به لطف  سایبروان  شیائومی 
45 نوع احساس  ربات  این  85 صدای محیطی تمایز قائل شود. 
انسان تشخیص مــی دهــد. سایبروان  با  کالمی  ارتــبــاط  ازطــریــق  را 

همچنین صداها را با دو میکروفون می شنود.
2۱ درجه   ۱۳ مفصل، دارای  به لطف داشتن  ربــات شیائومی  بدنه  
که روی  آزادی برای حرکت است. صفحه نمایش OLED خمیده  ای 
ربات تعبیه شده، می تواند به سایبروان امکان دهد محتوای  سِر 

تعاملی و اطالعات مرتبط را به صورت بالدرنگ به نمایش بگذارد.
نمونه  فعلی سایبروان اولین قدم این شرکت در مسیر تولید ربات های 
گفته  شیائومی به این زودی ها قرار  انسان نمای پیشرفته است. به 

نیست شاهد عرضه  عمومی سایبروان باشیم.
انسان نما  رباتی  از  بسیار  رسانه ای  هیاهوی  با  گذشته  سال  تسال 
پرده برداری کرد که در آن زمان فعال نبود. ایالن ماسک، مدیرعامل 
بلندپرواز و ثروتمند تسال، بارها روی این ربات مانور داده. ماسک 
که در ماه های آینده تسال می خواهد نمونه  فعال  گفت  مدتی پیش 
از تمایل به  کنون  تا که  را به نمایش بگذارد. شیائومی  ربات خود 
حضور در بازار ربات های انسان نما پرده برداری نکرده بود، با نمایش 

کرد. سایبروان همه را شگفت زده 
لی جون می گوید در حال حاضر هر یک از ربات های سایبروان بین 
( هزینه بر  ۱04٬000 دالر تا   8۹٬۱00 )تقریبًا  یــوان   700٬000 تا   600٬000
تولید  به  نیابد، سایبروان  کاهش  تولید  که هزینه   زمانی  تا  و  است 

انبوه نمی رسد.
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با کابل فیبر نوری می توان صدای افراد را از فاصله صدها متری 
شنود کرد.

دانشمندان دریافته اند که کابل های فیبر نوری می توانند بدون هیچ 
تجهیزات خاصی سیگنال های صوتی را دریافت کنند و آن را به سمت 

دیگر خود بفرستند.
کابل های فیبر نوری  که صدا را در  دانشمندان سیستمی ساخته اند 
دریافت می کند و اجازه می دهد از فاصله حدود 800 متری گفتگوهای 
از  انتقال داده ها  کابل های فیبر نوری برای  کنید.  دیگران را شنود 
پالس های نوری استفاده می کنند و معموًال برای شبکه های پهن باند 
با صدا در  که  اما می توانند نسبت به تغییراتی  استفاده می شوند، 

محیط به وجود می آید، حساس باشند.
طرف  یــک  از  مــی تــوانــد  کــه  ساخته اند  سیستمی  چینی  محققان 
کابل  کند و آن را به سمت دیگر  کابل های فیبر نوری صدا را دریافت 
که ممکن است  برابر فشارهای محیطی  در  کابل ها  این  بفرستد. 
کوستیک نظیر صدای حرف زدن افراد به وجود بیایند  توسط امواج آ
هم حساسند و همین مسئله یک جور ریسک امنیتی ایجاد می کند.

در  را  ــود  خ تحقیقات  نتایج  کــه  سینگهوا  دانــشــگــاه  پــژوهــشــگــران 
کرده اند، می گویند: »شبکه های فیبر نوری  وب سایت arXiv منتشر 
گسترده در حال پیاده سازی در سراسر دنیا هستند چون نه  به طور 
تنها انتقال داده را آسان تر می کنند بلکه اجازه می دهند اطالعات 
بیشتری به دست بیاورید. کارکردهای مختلف شبکه های فیبر نوری 
کتشافات  شامل تشخیص زلزله، رصد جریان ترافیک شهری و انجام ا

مربوط به ساختارهای زیرزمینی اثر مثبتی بر زندگی مردم دارند. با 
این حال، مشکالت امنیتی بالقوه ای را هم به وجود می آورند که باید 

گرفته شوند.« به دقت در نظر 

فیبر نوری می تواند خطر امنیتی داشته باشد
استفاده  نــوری  فیبرهای  از  که  ــواع شبکه های پهن باند  ان از  یکی 
می شود.  شناخته   )FTTP( مشتری  محل  به  فیبر  نــام  با  می کند، 
به طور  فیبر  کابل های  ایــن شبکه پیداست،  نــام  از  که  همان طور 
از  ( می رسند. حــاال  ــار ک یــا دفتر  بــه محل مشتری )خــانــه  مستقیم 
کابل ها می توانند بدون هیچ تجهیزات اضافه ای  که این  آن جایی 
سیگنال های صوتی را دریافت کنند، امکان شنود سیگنال ها و بازیابی 

کابل وجود دارد. آن ها در آن سر 
که تغییر نور  چینی ها برای انجام این مطالعه، سیستمی ساختند 
کردن افراد در نزدیکی فیبرنوری را شناسایی می کند.  در اثر صحبت 
کامًال  کابل می رسید،  که به سمت مقابل  در این آزمایش ها، صدایی 
کامپیوتر  واضح نبود، اما می شد با شیوه های بهینه سازی صدا در 

کرد. آن را قابل فهم 
دانشمندان می گویند تبدیل اطالعات به صدای قابل فهم با این 
روش به تجهیزات پیچیده و شرایط خاص نیاز دارد، اما کامًال شدنی 
که با موادی مثل فلز و شیشه می توان روی  است. آن ها مدعی اند 
کار  گرفته شود، چون با این  فیبر را پوشاند تا جلوی استراق سمع 
کابل ها کمتر می توانند تغییرات نوری ناشی از اصوات را دریافت کنند.

شنود به وسیله فیبر نوری 
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کمک هوش مصنوعی به وصل شدن برق  
ساخته  جدیدی  برق  شبکه  مصنوعی،  هوش  از  استفاده  با  چین 

کند. که می تواند در عرض چند ثانیه اختالل ها و قطعی را برطرف 
که برای رفع سریع  مهندسان چین شبکه برق جدیدی ساخته اند 
مصنوعی  هــوش  بــر  مبتنی  سیستم های  از  قطعی ها  و  الت  اخــتــال
استفاده می کند. این سیستم ها اجازه می دهند شبکه در عرض چند 
که قبًال راه اندازی مجدد شبکه 6  ثانیه دوباره فعال شود، در حالی 

تا ۱0 ساعت طول می کشید.
SCMP، شرکت دولتی مدیریت شبکه برق در  گزارش خبرگزاری  به 
چین به تازگی از سیستم جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی 
کرده که می تواند ظرف سه ثانیه مشکالت مربوط به شبکه را برطرف 
کند. البته این سیستم همه جا قابل استفاده نیست و فعًال به صورت 
راه اندازی  200 خانوار  از  با بیش   Qitailu کوچک  آزمایشی در شهر 

شده است.
کدام برای  که هر  این شبکه برق جدید حسگرهای متعددی دارد 
، شبکه می تواند  گانه هستند. با این سازوکار خود دارای یک مغز جدا
به طور خودکار بهینه ترین و قابل استفاده ترین مسیر را برای ارائه برق 
انتخاب کند. در این شبکه نیازی به مداخله انسان نیست و می توان 
امور مربوط به مدیریت شبکه را با سرعت بسیار بیشتری انجام داد.

شبکه برق جدید چین در رفع خطا سرعت بسیار باالیی دارد.
که به محض بروز هرگونه مشکل  این سیستم طوری طراحی شده 
کند. این فرآیند شامل  می تواند به سرعت فرآیند ترمیم خود را آغاز 
کشف محل ایراد، ایزوله سازی ایراد و بازگشت برق به شبکه است. 
روزنــامــه دولــتــی چین می گوید:  بــه   Qitailu اهــالــی محلی  از  یکی 
»حاال قطعی دیگر تقریبًا اهمیتی ندارد. برق به محض قطع شدن 

کار مردم اثر نمی گذارد.« برمی گردد و به هیچ وجه بر زندگی و 
ارشد شرکت دولتی شبکه برق چین می گوید در  از مهندسان  یکی 
کد خطای بزرگ تولید  شبکه های فعلی در هنگام بروز اختالل، یک 
کرده و بعد راه حلی برایش  که اپراتورها باید آن را شناسایی  می شود 
با استفاده  اما در این سیستم جدید، هوش مصنوعی  کنند.  پیدا 
را بسیار سریع تر دریافت  کد، خطا  زبان طبیعی مفهوم  از پردازش 

می کند.
این هوش مصنوعی هم مثل همه هوش مصنوعی های مورد استفاده 
تا  از حسگرهای مختلف می گیرد  را  در شبکه برق، اطالعات زیادی 
کند. مهندس شرکت برق  را برطرف  بهتر بتواند مشکل قطعی برق 
کوچک ترین مناطق  که به زودی حتی  چین می گوید انتظار می رود 

کنند. کشور هم به این سرویس دست پیدا  این 
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شرکت هایی از جمله خدمات وب آمازون ،AWS(، Splunk( بازوی 
امنیت سایبری IBM و ده ها غول فناوری دیگر می  خواهند با حمالت 

سایبری مبارزه کنند.
شرکت های بزرگ فناوری به دنبال راهکاری موثر برای مقابله با حمالت 
Black Hat USA 2022، چارچوب  کنفرانس  سایبری هستند و در 
طرحواره امنیت سایبری باز )OCSF( که توسط شرکت هایی از جمله 
خدمات وب آمازون،AWS(، Splunk(  بازوی امنیت سایبری IBM و 

ده ها غول فناوری دیگر پشتیبانی می شود، معرفی شد.
گزارش اخیر »انجمن امنیت سیستم های اطالعاتی آمریکا« آمار  در 
بــرای همکاری  امنیت  مــورد نظرات مثبت متخصصان  جالبی در 
شرکت های بزرگ آمده است. از 280 متخصص امنیت، بیش از 75 
درصد آن ها به دنبال فراهم سازی بستر همکاری برای امنیت بیشتر 

شرکت های مختلف با استانداردی باز هستند.
حمله سایبری بزرگ ترین دغدغه کمپانی های بزرگ برای محافظت از 
داده های ارزشمندشان است. اهمیت باالی مقاومت در برابر حمالت 
، سبب شده تا برخی از کمپانی های بزرگ در راستای ردیابی و  مذکور
مقابله با آن ها وارد همکاری با یکدیگر شوند. شرکت IBM نیز بخشی 

از این قافله است.
گاه، همکاری های بزرگی بین برخی شرکت های بزرگ  به نقل از منبع آ
شکل گرفته تا جلوی انواع حمله سایبری گرفته شوند. در راستای این 
Splunk اظهار  گروه  کوفلین« معاون امنیت بازار  موضوع، »پاتریک 
می کند: رهبران امنیت با موارد مختلفی برای یکپارچه سازی گسترش 
برنامه ها، خدمات و ارائه دهندگان زیر ساخت ها دست و پنجه نرم 
کار به داده های درست، مناسب و  می کنند و برای انجام درست این 
اولویت بندی شده نیاز دارند. این مشکلی است که برای حل آن، کل 

بازیگران صنعت باید گرد هم بیایند.
که متخصصان امنیت سازمان های مختلف برای  موضوع این است 
حفاظت از داده های مختلف مجبور هستند زحمت زیادی بکشند 
ح  گر بازیگران مطر کنند. در مقابل ا کار  و وقت زیادی را صرف این 
کنند، می توانند با تعریف نوعی استاندارد  این حوزه با هم همکاری 
کنند تا در نهایت بتوانند پروتکل های امنیتی  کمک  باز به یکدیگر 
از  IBM، بیش  که عالوه بر  خود را ارتقا بدهند. جالب است بدانید 
۱0 شرکت بزرگ دیگر به این قافله پیوسته اند تا بتوانند این نقشه 

کنند. را عملی 

همکاری غول های فناوری جهان برای مقابله 
با حمالت سایبری 
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