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که این رویدادها فرصت مناسبی   با پيشرفت علم و تکنولوژی هرساله نمایشگاه ها و رویدادهای جدیدی در جهان برگزار می شود 

برای مبتکران، افراد خالق و همچنین  شرکت ها و کمپانی های موفق در این حوزه به شمار می رود تا ضمن معرفی جدیدترین محصوالت 

کنند. خود سهم بیشتری از بازار را از آن خود 

گیرد  که  هرساله مورد استقبال ویژه ای از سوی عالقه مندان به حوزه تکنولوژی در جهان قرارمی  در این راستا یکی از نمایشگاه هایی 

از تأثیرگذارترین و مهم ترین  که یکی  که در امارات متحده عربی و شهر دبی برگزار می شود این نمایشگاه  GITEX است  نمایشگاه 

رویدادهای جهان در صنعت تکنولوژی و فناوری محسوب می شود زمینه ای را ایجاد می کند تا فعاالن این حوزه با تازه ترین دستاوردها 

در جهان آشنایی شوند.

فناوری نفت آینده خاورمیانه 

نویسنده:  ساره نیکقدم منش



اد
ید

رو
دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

             

5

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

فرصتی   GITEX نمایشگاه 
تا  می آید  به حساب  مغتنم 
اغلب مدیران، متخصصین 
و مدیران ارشد شرکت های 
ــوزه فــنــاوری  مــتــعــدد در حــ
ــک  اجـــتـــمـــاع عــظــیــم،  ــ ــ دری
از  و  مـــالقـــات  را  ــگــر  ــکــدی ی
آخــــریــــن دســــتــــاوردهــــای 

کنند کسب  گاهی  آ صنعت 

در  که  کرد  اشاره  نكته  این  به  به صراحت می توان  GITEX دبی  گذشته  نمایشگاه های  به  با مروری 
گرد هم جمع  نوآوران  ایده پردازان، عالقه مندان به تكنولوژی و فناوری و همچنین  این رویداد مهم 
برای سال های  به دنبال خالقیت در محصوالت خود  تولیدات یكدیگر  با  آشنایی  می شوند و ضمن 

آتی می روند.
نمایش  به  با  نمایشگاه جهانی  این  در  تكنولوژی  و  فناوری  فعاالن حوزه  که   باورند  این  بر  بسیاری 
گذاشتن جدیدترین محصوالت روز دنیا نوید نوآوری های خارق العاده ای در آینده جهان را می دهند  

که شاید برای بسیاری از افراد دور از باور و انتظار باشد.
که از 18 تا 22 مهرماه سال جاری در مرکز تجارت   GITEX اما چهل و دومین دوره نمایشگاه جهانی 
هزار   100 حضور  طــوری کــه  به  گرفت  قــرار  بی نظیری  بسیار  استقبال  مــورد  شــد،  بــرگــزار  دبــی  جهانی 
بازدیدکننده حس و حال بسیاری مطلوبی را در شرکت کنندگان و فعاالن این حوزه در این نمایشگاه 

کرده بود. ایجاد 
جهان  خالق  و  مبتكر  شرکت های  و  افــراد  از  بسیاری   ، محور فناوری  و  تخصصی  نمایشگاه  این  در 
فناوری مصرف کننده، شرکت های ساخت  با تقسیم بندی هایی چون  را  جدیدترین محصوالت خود 
سازندگان  ذخیره سازی،  ،تأمین کنندگان   Golf comm سخت افزاری،  و  نرم افزاری  سیستم های 
کلود،  زیرساخت  ارائه دهندگان  کلود، مشاوران،  امنیتی  راه حل های  ارائه دهندگان  ، مشاوران،  سرور

گذاشتند. نرم افزارها و سیستم های خدماتی به نمایش  توسعه دهندگان روش های ساخت 
ح جهانی در عرصه  GITEX 2022 بپردازیم به نام شرکت ها و برندهای مطر گر به بررسی نمایشگاه  ا
از  برخی  در  و  داشتند  را  فعالی  بسیار  حضور  نمایشگاه  این  در  که  برمی خوریم  تكنولوژی  و  فناوری 
ابزارهای نوظهور و  ارائه  با  تا  کرده اند. این مجموعه ها سعی می کنند  ایفا  نیز  را  موارد نقش اسپانسر 

کنند. را به خود معطوف  محصوالت جدید توجه جهانی 
 Microsoft ،Cisco ،Huawei،نام شرکت های مطرحی چون ، در این نمایشگاه تكنولوژی محور
Ericsson، Nokia ، Aws، Lenovo ،Dell Technologies، Deloitte و Oracel به چشم 

که افراد  کرد  که حضور این برندها بر اهمیت این نمایشگاه جهانی افزود و بستری را ایجاد  می خورد 
بیشتری عالقه مند به حضور در این نمایشگاه مهم و تكنولوژی محور شوند.

کنار رونمایی از جدیدترین های حوزه تكنولوژی  که در سال جاری برگزار شد در   GITEX در نمایشگاه
کنفرانس های تخصصی با حضور صاحب نظران این حوزه نیز برگزار شد  در وسعت جهانی، میزگردها و 

کنند. کسب  تا عالقه مندان اطالعات و دانش بیشتری 
که از بین آنها می توان  عالوه برآن در این نمایشگاه اشخاص بسیار مطرحی نیز به سخنرانی پرداختند 
 ،Astra Zeneca به چهره های برجسته ای چون دکتر شمیر خدیر مدیر ارشد هوش مصنوعی شرکت
مدیرعامل  دویدار  حاتم   ،MIT مصنوعی  هوش  و  کامپیوتر  علوم  آزمایشگاه  مدیر  راس  دانیال  دکتر 
MEA Ericsson و همچنین چانگ پنگ  نوین  رئیس بخش فناوری  Eand، شارلوت اسكانستاد 

کرد. Binace اشاره  ژانو مدیرعامل 
محوریت  با   Digital  Cities X Al ساالنه   کنفرانس   GITEX نمایشگاه  دوره  دومین  و  چهل  در 
مدیریت شهری با بهره گیری از هوش مصنوعی، جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها، توسعه و یكپارچه 
سایبری  حمالت  و  اتوماسیون  محوریت  با  سایبری  امنیت  کنفرانس  شهرها،  سایبری  امنیت  کردن 
Future Mobility با محوریت  کنفرانس  کیف پول های رمزنگاری شده،  ICS،اینترنت ماهواره ای و 

برگزار شد. نیز  پایداری و تمرکز سیستم های حمل ونقل 
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 Telecom & 6G در غرفه
قابلیت های  و  ذهنیت  بــه 
تکنولوژی6G پرداخته شد و 
جریان ساالنه ی مخابرات را 
بر اساس فناوری های جدید 
و  شبکه های بهینه سازی با 
هوش مصنوعی، بهبود روند 
کسب وکار از طریق NaaS و 
شبکه های نتورک خصوصی 
Zero- 5،  شبکه هایG مثل
Touchمعرفی و بررسی شد.

کارآفرینی  و  مرکز سرمایه گذاری  به عنوان  امارات متحده عربی  اخیر  اینكه در سال های  باتوجه به  اما 
 GITEX ح شده است، در چهل و دومین دوره نمایشگاه استارت آپ های نوآورانه در سطح جهانی مطر
آتی  فناوری های نسل های  و مبتكران  نوآوران  و  استارت آپ ها  تعامل  برای  بسترهای بسیار مناسبی 

فراهم شد تا با این تعامالت، فعالیت های نوآورانه ای در این حوزه صورت بپذیرد.
800 استارت  از  250 نهاد دولتی و بیش  برگزار شد،  کتبر  ا  14 تا   10 از  که   GITEX 2022 در نمایشگاه 
متاورس،  در  پیشگامانه  و  کاربردی  برنامه های  حوزه های  در  را  خود  محصوالت  و  کردند  شرکت  آپ 
ابری در معرض دید  رایانش  و   6G،3.0، فین تک و داده های بزرگ ک چین، هوش مصنوعی، وب  بال

عموم قرار دادند.
بر حضور بیش  که عالوه  بود  به قدری پرطرفدار  تكنولوژی  و  فناوری  تأثیرگذار در صنعت  رویداد  این 
از اقصی نقاط جهان  100 هزار بازدیدکننده  آنها جدید بودند، حدود  از  1400 شرکت  که  4500 شرکت  از 
برای آشنایی با جدیدترین های این حوزه و همچنین خالقیت های نو از سوی شرکت های صاحب نام 
برگزاری  قراردادهای همكاری مشترکی در حاشیه  به عقد  بازدیدها منجر  این  که  کردند  به دبی سفر 

این نمایشگاه مهم شد.

مالقات با استارت آپ ها در بخش GITEX فیوچر استارز
یافتند  GITEX Future Stars  حضور  کشور جهان در نمایشگاه   60 از  از بیش  800 شرکت  حدود 
امكان پذیر می کنند.  را  تكنولوژی منطقه  به سرمایه گذاری در حوزه  آپ ها دسترسی  استارت  این  که 
گردآوری  که فهرست بلند باالیی از شرکت های استارت آپی باهدف  این نمایشگاه در حالی برگزار شد 

آمدند. گرد هم  کسب وکارها و جامعه  جدیدترین ایده ها و خالقیت ها برای ایجاد تغییرات مثبت در 
که به مدت  گلوبال است   GITEX GITEX فیوچر استارز در واقع بازوی استارت آپی نمایشگاه  رویداد 

کتبر در مرکز نمایشگاه های بین المللی دبی برگزار شد. سه روز از 17 تا 20 ا
کشورهایی  که  این رویداد بزرگ ترین رویداد استارت آپی در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود 

کره جنوبی، ایران و... در آن شرکت داشته اند. نظیر هندوستان، برزیل، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، 
عالوه برآن در سال جاری در رویداد GITEX فیوچر استارز شاهد استارت آپ هایی از کشورهای سوئد، 

نیز بودیم. ، عمان، فلسطین و غیره  صربستان، مصر
تكنولوژی  حوزه  سرمایه گذاری های  به  را  حاضر  شرکت های  و  کشورها  دسترسی  سه روزه  رویداد  این 
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ــبــدیــل  ت مـــســـیـــر  در  دبـــــی 
10 شهر  از  یــکــی  بــه  ــدن  شـ
اقتصاد نظر  از  جهان  برتر 

اســـت.   X-Metaverse
ــگــاه  ـــ ـــ ـــ ـــ نــمــایــشـــ ایـــــن  در 
پــــــيــــــشــــــرفــــــتــــــه تــــــریــــــن 
کــوســیــســتــم هــای فــنــاوری  ا
جهان  برای توانمندسازی 
صنایع مختلف در متاورس 

شدند. متحد 

VCهای  سوی  از  سرمایه  جذب  افزایش  و  جهانی شدن  برای  منا  حوزه  آپ هــای  استارت  و  منطقه 
( حاضر در این رویداد فراهم می کند. )شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر

در ادامه به برخی از استارت آپ های خالق و نوآور در رویداد امسال اشاره می کنیم.

: Pupilar امارات متحده عربی با استارت آپ
در  بــیــكــاری جــوانــان  بــاالی  خ  نــر تكنولوژی  و  ــراردادن بخش خالقیت  ــ ق بــاهــدف  آپ  اســتــارت  ایــن 
که جوانان فعال و خالق در حوزه فناوری با خأل دیده شدن و شناخت  خاورمیانه را حل می کند. ازآنجا
استعدادهایشان در بین افراد حرفه ای شاغل در این حوزه روبرو هستند این استارت آپ توانسته با 
کند. فیلترکردن رزومه های افراد واجد صالحیت آنها  را وارد پروسه جذب و استخدام صنایع مرتبط 

: I hear you امارات متحده عربی با استارت آپ
یكی از نام های شناخته شده و پیش رو در حوزه ارتباط و ترجمه زبان اشاره، پلی را برای ارتباط میان 
کمک اپلیكیشن نصب شده در تلفن  کرده است. آنها با  کاربران زبان اشاره در سراسر دنیا ایجاد  همه 
کرده  و دنیای جدیدی  که تمامی زبان های اشاره را به یكدیگر تبدیل  همراه خود قادر خواهند بود 

را برای ارتباط از طریق زبان اشاره، پیش روی خود ببینند.

ایتالیا و 50 استارت آپ :
به صنعت چاپ  برای شكل بخشیدن دوبــاره  آپی  استارت  واقع  در  آپ  استارت  این   :  Roboze  
تكنولوژی های  از  استفاده  با  آپ  استارت  این  آن محسوب می شود.  انقالب در  ایجاد  و  سه بعدی 
کامپوزیت را فراهم می  کاربردی از مواد سوپر پلیمر و  پیشرفته تولید محصوالت و قطعات پیشرفته و 
که از این محصوالت در صنایع و بخشهایی در شرایط بسیار سخت استفاده می شود. از جمله  آورد 
و  باال  برای دمای  پرینترهای پیشرفته  به  توان  کمپانی می  این  و پیشرفته   high-tech محصوالت 
که این محصوالت با همكاری شناخته شده ترین فعاالن  کرد  سوپر پالستیک های بسیار مقاوم اشاره 

این حوزه در دنیا تولید می شوند.
کارشناسان  که توسط تیمی از  Augmented City : این استارت آپ یک استارت آپ خالق است 

پلتفرم  یک  ایجاد  آن  اصلی  فعالیت  و  است  گرفته  شكل  کامپیوتر  حوزه  در  حرفه ای  متخصصان  و 
افزوده  واقعیت  تكنولوژی  با  ابری  بر فضای  برای محاسبات فضایی است. موتور جستجوی مبتنی 
بر  بتواند تجربیات سه بعدی مبتنی  تا  اجازه می دهد  کاربری  به هر  پلتفرم  این  ابزارهای خالقانه  و 
که این امكان چه در فضای درونی و چه  ک بگذارد  واقعیت افزوده )AR( را خلق وبا دیگران به اشترا

کمک یک تلفن هوشمند امكان پذیر خواهد بود. فضای بیرونی تنها با 

کره جنوبی و سه استارت آپ:
کره   )SMEs(کوچک و بزرگ Rootonix : این استارت آپ از سوی وزارت همكاری های بنگاه های 

کمپانی منتخب در حوزه پوست و مو  و تنها  کشور هدایت می شود  این  برند ملی  جنوبی به عنوان 
به شمار می رود. این استارت آپ در سال 2021 نشان مخصوص و مدال برنز بخش نوآوری نمایشگاه 

کرده است. بین المللی ابداعات ژنو سوئیس را نیز از آن خود 
عالوه بر این، این استارت آپ در چهار بخش نمایشگاه بین المللی نوآوری های سئول صاحب جایزه 

کرده است. Iena 2019 ثبت  شده و دو ایده جهانی را در 
و الجستیک تخصصی  واقع یک شرکت خودروهای تجاری  آپ در  استارت  این   :Coconut Silo
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را  بازار حمل و نقل  Coco truck تمام فعاالن  آن تحت عنوان   کاال  که پلتفرم پیشرفته الجستیک  در حوزه حمل و نقل محسوب می شود 
کالن داده ها بهره وری حوزه حمل و نقل را افزایش داده و این امكان را  کند. این استارت آپ عالوه بر آن با استفاده از  به نقطه وصل می 
کاال را با ارائه  کوسیستم حمل و نقل  به شرکتهای الجستیک می دهد تا تعداد سفارش های خود را افزایش دهند. این مجموعه همچنین ا

SaaS )نرم افزار به عنوان یک خدمت( ارتقا می دهد.

 فیوچر استارز مسیری رو به جلو:
برای سرمایه گذاران جهان  برای سرمایه گذاران منطقه و هم  بی شک خاورمیانه در حال تبدیل شدن به منطقه جذاب سرمایه گذاری؛ هم 
پلتفرم هایی مانند  و  باقی مانده است  آپ  امارات متحده عربی به عنوان مقصد اصلی سرمایه گذاری ها در حوزه استارت  که دراین بین  است 
آخرین خالقیت های  آن  تا در  کرده  تبدیل  تكنولوژی  و فعاالن حوزه  کارآفرینان جهان  برای  ایده آل  به فضایی  را  آن  استارز  GITEX فیوچر 

خود را در معرض دید عموم بگذارند.
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را طلب می کند.  اینترنت  از  افزایش روزافزون استفاده  ابتدای پيدایش، با سرعتی شگرف پيش می رود و این پيشرفت،  از  فناوری 

رکن  و  ابتدایی ترین حقوق شهروندی  از  به یکی  اینترنت  به  که دسترسی  وزمره بشر عجین شده  ر زندگی  با  اینترنت چنان  امروزه 

اساسی جامعه اطالعاتی تبدیل شده است.

کامل در سراسر دنیا عملی نشده و  ، هنوز به طور  با اینکه اینترنت پرسرعت نسل پنجم )5G( به عنوان یک فناوری بی سیم نوظهور

گذاری های میلیارد دالری است، با این  کامل آن، مستلزم ایجاد زیرساخت های جدید و سرمایه  در حال توسعه است و راه اندازی 

گفت وگویی داشته ایم با یوسف اسالمی محقق  5G می شنویم. در این خصوص  از راه اندازی  آنجا خبرهایی  کمابیش اینجا و  حال 

که در ادامه آمده است: حوزه ارتباطات رادیویی 

توسعه 5G در ايران چه
 پيشرفت هايی  داشته است؟

نویسنده: معصومه احمدیان
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* لطفا تاریخچه مختصری از نسل های 
اینترنت ارائه فرمایيد.

و  نــشــده  یــكــبــاره متولد  بــه  اینترنت  گــرچــه  ا
پــیــمــود،  را  پــیــچــیــده  ــكــامــلــی  ت یـــک ســیــر 
سپتامبر  اول  جهانی،  معتبر  ســازمــان هــای 
اعــالم  اینترنت  رسمی  تولد  تــاریــخ  را   1969
از  اینترنت  از  که استفاده  آنجا  از  انــد.  کــرده 
باالیی  اهمیت  از  طریق شبكه های موبایل 
افــراد تمایل دارنــد در هر  بــرخــوردار است و 
داشته  دسترسی  اینترنت  به  مكان  و  زمــان 
اتصال  برای  گونی  گونا فناوری های  باشند، 
به اینترنت ایجاد شد که نسل اول تا پنجم را 
شامل می شود. G مخفف Generation به 
معنای »نسل« بوده و به دوره  هایی از شبكه 

سلولی اشاره دارد.
اینترنت  فــنــاوری  گــذار  مسیر  بــه  نگاهی  بــا 
1G فقط  5G، درمی یابیم  تا   1G از  موبایل 
را پشتیبانی  ــالــوگ  آن ســرویــس هــای صــوتــی 
می کرد، قادر به ارائه خدماتی مانند پیامک 
پایینی  کیفیت  از  و  نــبــود  داده  انــتــقــال  و 

برخوردار بود. 
سیگنال های   2G همان  یا  بعدی  نسل  در 
کیفیت  و  گــرفــت  را  آنــالــوگ  دیجیتال جــای 
ــه نــســل قــبــل ارائـــه  صـــوت بــهــتــری نــســبــت ب
کپی،  امكان ذخــیــره ســازی،  شــد. همچنین 
رمــزگــذاری و فشرده سازی داده هــا و اصالح 
کـــرد. ســرویــس هــای اساسی  فــراهــم  را  خطا 
)SMS(، ســرویــس پیام  کــوتــاه  پــیــام  مانند 
داخلی  رومینگ   ،)MMS ( چندرسانه ای 
تــمــاس هــای   ،)internal roaming (

نگه   ،)conference calls ( کنفرانسی 
)call hold( و صورتحساب  داشتن تماس 
 billing based on( بر خدمات  مبتنی 
که  این مرحله معرفی شد  در   )services

، هنوز  امروزه و با جایگزینی فناوری های برتر
هم مورد استفاده قرار می گیرد.

3G امكان انتقال داده های  پس از آن و در 

ــایـــل هـــای  ــنـــد انـــتـــقـــال فـ ــانـ ــوتـــی مـ ــیـــرصـ غـ
ــا مــعــرفــی  ــد و بـ ــم شـ ــراهـ ــانـــه ای فـ ــنـــدرسـ چـ
شبكه های 3G در سال های پایانی دهه  90 
مانند  سرویس هایی  همراه  تلفن  میالدی، 
ارسال و  تماس ویدیویی، دانلود اطالعات، 
پیغام های  و  الكترونیكی  نامه های  دریافت 
فوری از طریق دسترسی به اینترنت موبایل 

کاربران ارائه داد.  را به 
در 4G سرعت، ظرفیت و کیفیت انتقال داده 
افزایش  امنیت  یافت،  توجهی  قابل  بهبود 
کاهش  یافت و هزینه خدمات صوتی و دیتا 
کــاربــردی  برنامه های  داشـــت.  چشمگیری 
ازجمله  مــی کــرد  طلب  را  بــاالیــی  سرعت  کــه 
بــازی،  خــدمــات  موبایل،  وب  بــه  دسترسی 
سه بعدی،  تلویزیون  ویــدیــویــی،  کنفرانس 

رایانش ابری و... از طریق 4G فراهم شد.

5G چیست و این تکنولوژی  * تعریف 
گی های کلی دارد؟ چه ویژ

که یک   )5G( اینترنت پرسرعت نسل پنجم 
اســت،  توسعه  حــال  در  و  بی سیم  فــنــاوری 
خ  نر در  منحصربه فردی  گی های  ویژ دارای 
کــم اتـــصـــال، صــرفــه جــویــی در  داده هـــــا، تــرا
براساس مقاله ای  و... است.  انــرژی  مصرف 
 CNN در  کـــه  ــنــجــم  پ نـــســـل  ــوص  ــ ــص ــ درخ
Business منتشر شده است، سه تفاوت 

، پهنای  5G  سرعت سریع تر و    4G عمده 
باند باالتر و تأخیر پایین تر در ارتباطات بین 

دستگاه ها و سرورهاست. 

ح  را شر  5G اینترنت  * استانداردهای 
دهید.

مهمترین  از  مــــورد   7 بـــه  بــخــش  ایـــن  در 
5G اشاره می کنم: استانداردهای اینترنت 

 :)Peak data rate( خ داده 1. پیک نر
و  دریــافــت  سرعت   5G از  انتظارات  از  یكی 
باالتر نسبت به نسل  ارسال داده به مراتب 

ارتــبــاط، شبكه  از  ایــن نسل  قبل اســت. در 
برای  ثانیه  بر  گیگابیت   20 می تواند سرعت 
برای  ثانیه  در  گیگابیت   10 و   Downlink

Uplink ارائه دهد.

 Real-world( 2. سرعت دنیای واقعی 
Speed(: این استاندارد، سرعتی که کاربران 

را  آپــلــود دریــافــت می کنند  و  دانــلــود  هنگام 
سرعت  کــاربــران  تمامی  بــرای  می کند.  بیان 
برای خرید  از مهم ترین معیارها  شبكه یكی 

اینترنت است. بسته های 
ایــن   :)Latency ( شبکه  در  تــاخــیــر   .3
انتقال  استاندارد، در شبكه به عنوان زمان 
 5G کار برده می شود. در تكنولوژی داده به 
این استاندارد در حالت ایده آل 4 میلی ثانیه 
و در شرایطی که بیشترین سرعت ممكن نیاز 
است، به 1 میلی ثانیه نیز می رسد. مهم ترین 
اتــومــبــیــل هــای  ایـــن اســتــانــدارد در  کـــاربـــرد 

خودران یا اعمال جراحی از راه دور است.
4. بهره وری )Efficiency(: این استاندارد 
که رابط های رادیویی از نظر  برای این است 
مصرف انرژی عملكرد بهینه داشته باشند تا 
کاهش یابد. در حالت ایده آل  مصرف انرژی 
 10 زمــان  بتواند در  باید  رادیویی  رابــط  یک 
کم مصرف تغییر یابد. میلی ثانیه، به حالت 

 Spectral ( ــی  ــفـ ــیـ طـ بــــــهــــــره وری   .5
برای استفاده بهینه  efficiency(: شبكه 

کند  عمل  شكلی  بــه  بــایــد  بــانــد،  پهنای  از 
ارســال  حین  در  را  خطا  میزان  کمترین  که 
اطالعات داشته باشد و در این زمینه شبكه  
5G باید بهره وری طیفی بیشتری نسبت به 

نسل قبل خود داشته باشد.
)Mobility(: در این  6. تحرک و پویایی 
استاندارد بیان می شود که ایستگاه های پایه 
کیلومتر   500 تا   0 با سرعت  باشند  قادر  باید 
که  ــد. ایـــن بــدیــن مــعــنــاســت  جــابــه جــا شــون
ایستگاه پایه باید با طیف وسیعی از حرکات 
آنتن سازگار باشد. به عنوان مثال قطارهایی 
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کار در شبكه های LTE به آسانی انجام شده ولی این میزان  که با سرعت باال حرکت می کنند. البته این 
که امواج میلی متری دارد، بسیار چالشی است.  5G در شبكه Mobility از 

7. چگالی اتصال )Connection density(: این استاندارد نشان می دهد که تكنولوژی 5G باید 
کیلومترمربع از اتصال، یک میلیون  قادر به پشتیبانی از دستگاه های بیشتری باشد )5G باید در هر 

کند.(  دیوایس را پشتیبانی 

، تکنولوژی 5G چه کاربردهایی دارد؟ * در دنیای امروز
اینترنت اشیا )IoT(، اتومبیل های خودران، کاربرد در زیرساخت و امنیت عمومی، افزایش پهنای باند، 
ادامه  که در  امروز است  5G در دنیای  کاربردهای  کنترل و... ازجمله مهمترین  استفاده در ریموت 

مختصراً به هرکدام اشاره می کنم.
که قرار است با یكدیگر تعامل  کنون مانع پیشرفت IoT است، تعداد زیاد سنسورهایی  که ا محدودیتی 
که در ارتباط با یكدیگر در بستر شبكه های فعلی دارند، است. پیش بینی  داشته باشند و محدودیتی 

می شود تكنولوژی 5G  به این محدودیت پایان داده و دوران جدیدی برای اینترنت اشیا رقم بزند.
ارتباطات تعبیه شده در  اتومبیل های خودران است.  5G  در زمینه  کاربردهای شبكه  از  یكی دیگر 
شبكه 5G این امكان را در اختیار اتومبیل ها قرار می دهد که عالوه بر شكل گیری ارتباط بین خودروهای 

گاه شوند. کمترین میزان تأخیر آ موجود در یک جاده، از تغییرات آنی این اتومبیل ها با 
کاربران  LTE نیز پاسخگوی نیاز  کمبود ظرفیت مواجهند و شبكه های  اپراتورهای مخابراتی با  امروزه 
کیفیت شبكه های ارتباطی را در پی دارد. اما شبكه  کاهش سرعت و  نیستند و در ساعات پرترافیک، 

کرد.  5G این قبیل مشكالت را مرتفع خواهد 

کــلــیــدی  ــای  ــ ــزای ــ م از  یـــکـــی 
5G  مجازی سازی  فناوری 
ــر شــبــکــه اســت  گــســتــرده تـ
ــث   ــاع ب ــی  ــ گ ــژ ــ و هــمــیــن وی
ــا  ــل هـ ــامـ کـــــه حـ مـــــی شـــــود 
مــی تــوانــنــد مــدیــریــت و به 
یرساخت  گذاری ز ک  اشترا

را بهبود بخشند.
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از آنجا که اینترنت 5G  دارای کمترین میزان تأخیر نسبت به سایر تكنولوژی هاست، کنترل ماشین آالت 
ک  سنگین از راه دور را ممكن می کند.  عالوه بر این، از شبكه 5G  می توان در محیط های سمی و خطرنا

به صورت ریموت و از راه دور نیز بهره برد.
کاربران عادی است. غول های  اینترنت پرسرعت به  ارائه   ،5G گی های فناوری  از مهم ترین ویژ یكی 
تولیدکننده تلفن همراه در سال های اخیر اقبال خوبی به 5G نشان داده اند به طوری که سامسونگ از 
گی سازگار با 5G به بازار عرصه می کند. کاربران گوشی های هوشمند  سال 2021 پرچمداران خود را با ویژ
کنند. در این میان اما اپل مثل همیشه بسیار  هوآوی نیز به لطف 5G، خدمات متفاوتی را تجربه می 
از اجرای استانداردهای جدید، صبر  که تمایل دارد قبل  از رقبای اندرویدی وارد بازار شد چرا  دیرتر 

گیرند و پس از آن به سراغ آنها برود. کند تا این استانداردها بالغ شده و مورد پذیرش بازار انبوه قرار 

 کمی هم درخصوص کاربردهای 5G در ایران صحبت کنید.
ً
* لطفا

کامل. این  کاربردهای شبكه 5G در ایران فعًال تنها محدود به حوزه ارتباطات است؛ آن هم نه به طور 
کشور  کنند این فناوری را به خدمت اقتصاد دیجیتال  که فعاالن این حوزه باید تالش  در حالی است 

درآورند. 
که یكی از آنها مسائل مالی است؛ در  برای پیاده سازی 5G  در ایران نیازمند بسترهای اساسی هستیم 
کمبود منابع نقدینگی، تحریم ها، عدم امكان سرمایه گذاری خارجی  این حوزه با چالش هایی مانند 
مناسب و... روبرو هستیم. عالوه بر این، با توجه به اینكه اجرای 5G بدون فیبر نوری عمًال غیرممكن 

ــاال، تــاخــیــر بسیار  ســرعــت بـ
، ظــرفــیــت دسترسی  نــاچــیــز
باال، امنیت بیشتر و قابلیت 
از  اشیاء  اینترنت  به  اتصال 
نسل  اینترنت  گی هــای  ویژ

پنجم است.
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لزوم صدور مجوز فرکانس و اصالح  باید  نیازمند اصالحات اساسی است. به این موارد  نیز  ایران فیبر مناسبی نداریم، این بخش  است و در 
خ ارز و مشكالت مربوط به هزینه های هنگفت توسعه،  تعرفه ها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری(، ناپایداری نر

کمبود نیروی انسانی متخصص و... را نیز افزود.
گسترش  5G در ایران، همزمان با راه اندازی سایت های تجاری نسل پنجم تلفن همراه و  در حال حاضر ایرانسل به عنوان اولین ارائه دهنده 
آغاز  بر بومی سازی این فناوری  کید  کز معتبر دانشگاهی و تأ را نیز با همكاری مرا  )6G( کارشناسی نسل ششم 5G ، مطالعات  پوشش شبكۀ 
اقدام  برنامه هاي در دست  از دیگر  و...  اینترنت نسل پنجم  به   )IOT( اینترنت اشیاء  الت  اتصال خودرو ها، تجهیزات و ماشین آ کرده است. 

ایرانسل برای آینده است.
کاربران بر بستر فناوری های نوین به شبكه ملی اطالعات  کالن معماری شبكه ملی اطالعات، تا سال 1404 باید 10 درصد  ح  با اینكه براساس طر
کشور نیز همچنان در جریان است، اما به نظر می رسد تا پوشش  گیر آن در سراسر  متصل شوند و پروژه دسترسی عمومی به 5G و توسعه فرا

سراسری 5G در ایران مسیری طوالنی در پیش داریم.

* شما آینده این تکنولوژی را چگونه می بینید؟ آیا نسل ششم )6G( نیز در راه است؟
کارشناسان برجسته صنعت ارتباطات و معمار اصلی بزرگ ترین اپراتور شبكه تلفن همراه و ارائه دهنده  اندی ساتن )Andy Sutton( یكی از 

کار نخواهد بود.«  گر 5G و زیرساخت های آن به درستی اعمال شود، چیزی به نام 6G در  که »ا خدمات اینترنتی )شبكه EE( معتقد است 
که هسته  کمی زود باشد! از آنجا  گفتن این جمله  اما تكنولوژی 5G در اوایل مسیر است و هنوز راه درازی را نپیموده و به همین دلیل، شاید 

5G نرم افزار است و نرم افزارها هم قابلیت زیادی در ارتقا دارند، به نظر می رسد آینده روشنی در انتظار این تكنولوژی باشد.  اصلی اینترنت 



نگاه تخصصی

             

14

دو ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

 ، همگام با پيشرفت  در دنیای اینترنت، تهدیدات نیز به طور مداوم در حال تغیير بوده و پا به پای پيشرفت های علمی در حوزه نرم افزار

، درمقابل تهدیدات امروز  که شاید راهکارها و به روزرسانی های دیروز برنامه نویسی، شبکه و... تهدیدات نیز به روز می شود به طوری 

کافی و مؤثر نباشد. 

ل در  ایجاد اختال یا  و  برای دستیابی به اطالعات خصوصی و محرمانه  براساس یک تعریف عمومی؛ حمله سایبری هر نوع تالش 

کامپيوترها  کامپيوتر یا شبکه ای از  کامپيوترها به یک  کامپيوتر یا شبکه ای از  کامپيوتری است. درواقع هر نوع حمله  از یک  شبکه های 

کنش پس از وقوع  »حمله سایبری« نام دارد. در بحث  امنیت سایبری، شناسایی و پيش بینی  تهدیدات، اهمیت بیشتری نسبت به وا

 به همین دلیل، شناخت انواع حمالت و تهدیدات ضروری به نظر می رسد.    
ً
حمله دارد و دقیقا

کلی طبقه بندی می شوند:  تهدیدات و حمالت سایبری در دو دسته 
کامپيوتری انجام  کامپيوتر یا شبکه  که برای به خطر انداختن  * حمالت مبتنی بر سیستم )System-Based Attacks(: حمالتی 

کرم ها، ویروس ها، تروجان ها و ... در این دسته قرار می گیرند. می شود. ربات ها، 
 ، که در یک وب سایت یا برنامه های وب اتفاق می افتد. جاسوس افزار * حمالت مبتنی بر وب )Web-Based Attacks(: حمالتی 

گروه طبقه بندی می شوند. ، جعل، حمالت رد سرویس و... در این  گهی افزار فیشینگ، آ

به دنبال معرفی برخی از مهم ترین و شایع ترین تهدیدهای اینترنتی، راه حل های پيشنهادی متخصصان و کارشناسان این حوزه برای 

مقابله با تهدیدها مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع تهدیدهای امنیتی اینترنت/ راه های مقابله
نویسنده: معصومه احمدیان
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)Botnet( بات  نت
که به روش های مختلف بر روی  Bot مخفف ربات )Robot( و یک نرم افزار - درواقع بدافزار - است 

آلوده توسط  Bot مشاهده یک وب سایت  یک میزبان آسیب پذیر نصب می شود. مهم ترین راه نصب 
کامپیوتر میزبان روشن شود، ربات نیز فعال شده و پس از آلودن کردن میزبان،  که  میزبان است. هر بار 
آن را به عضوی از یک شبكه رباتی تبدیل می کند و این چرخه ادامه می یابد. درواقع مهاجم به جای 
آلوده  کامپیوترهای  از  کرده و تعداد زیادی  از بات نت  استفاده   ، کامپیوتر کردن و اتصال به یک  آلوده 

را مدیریت می کند. 
 bot( یا چند مهاجم  و توسط یک  کامپیوتر  گرفتن چندین  با در اختیار  که  بات نت  شبكه ای است 
کنترل  کنترل می شود. از طریق این نوع حمله، امكان  master( با هدف انجام فعالیت های مخرب 

را وادار به انجام فعالیت های  از قربانی ها  کامپیوتر میزبان ها فراهم می شود تا مجموعه ای  راه دور  از 
کشف و سرقت اطالعات، سرقت هویت، دستكاری بازی های آنالین،  مخرب ازجمله سرقت نرم افزارها، 

کند.  ، دست بردن در نظرسنجی ها و...  کامپیوترهای آسیب پذیر کشف 

مقابله:
جلوگیری  و   )reactive ( کنشی  وا گــروه  دو  به  ربــات هــا  مخرب  فعالیت های  با  مقابله  کلی  طــور  به 
کنشی این است که فعالیت های  )preventive( تقسیم می شود. تكنیک مورد استفاده در روش های وا
که در  انجام شود در حالی  ترافیک مخرب  کاهش  برای  اقدام مناسب  مخرب تشخیص داده شده و 
ایجاد  تكنیک های  از طریق  فعالیت های مخرب،  انجام  احتمال  روش های جلوگیری سعی می شود 

کاهش یابد. تغییر در زیربنای شبكه، تا حد ممكن 

کرم های  بات نت در قالب 
از طریق  کــه  خــودتــکــثــیــری 
وبــات هــا  ر یــا  یپت ها  اسکر
گــســتــرش پــيــدا مــی کــنــد به 
سرعت سامانه های کاربران 
طوریکه   بــه  کنند  ــوده   آلـ را 
از  کــمــتــر  مــمــکــن اســــت در 
بر هزاران  بالغ  یک ساعت 

کنند. دستگاه را آلوده 



نگاه تخصصی

             

16

دو ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

)Worms( کرم ها
یک کرم رایانه )Computer worm( برنامه ای 
که خود را تكرار می کند و برای انتقال این  است 
کامپیوترهای  به  کپی شده  و  تكرارشده  نسخه 
اســتــفــاده  کــامــپــیــوتــری  اتــصــال شبكه  از   ، ــگــر دی
کرم ها توانایی بازتولید خود را دارند و با  می کند. 
به دیگر  را  از خود  کپی هایی  از شبكه،  استفاده 

کامپیوترهای موجود در شبكه می فرستند.
ــا  ــروس ه از وی ــا زیــرمــجــمــوعــه ای  ــرم ه ک ــه  ــرچ گ ا  
اشتباه  یكدیگر  با  معموًال  و  می شوند  محسوب 
گرفته می شوند اما کرم و ویروس دو تفاوت عمده 
کرم ها - برخالف ویروس ها -  اینكه  اول  دارنــد؛ 
خود را به برنامه های دیگر نمی چسبانند و دوم 
بــه شبكه  بــانــد،  اشــغــال پهنای  بــا  کــرم هــا  اینكه 
باعث  که ویروس ها  آسیب می رسانند در حالی 
کامپیوتر و از دست  خرابی برنامه های موجود در 
کرم ها به  که  رفتن اطالعات آن می شوند. از آنجا 
کامپیوترهای  طور خودکار کپی هایی از خود را به 
دیگر انتقال می دهند، سرعت گسترش آنها بسیار 
کرم ها به جای  سریع تر از ویروس است. درواقع 
آلــوده شدن محیط  باعث  کردن فایل ها،  آلــوده 
پست  سیستم  یا  سیستم عامل  محیط  )مانند 

الكترونیک( می شوند.

مقابله:
ــیــوســت  پ ــل  ــ ــای ــ ف کـــــــردن  بـــــاز  از  اجـــتـــنـــاب   •

)Attachment( ایمیل  
به روزرسانی  و  معتبر  آنتی ویروس  یک  نصب   •

مداوم آن
کاربران شبكه توسط  کردن دسترسی  • محدود 

ادمین 
از  بــه غیر   Email ــزار  ــرم اف ن یــک  از  اســتــفــاده   • 
 Outlook ــه  ــام ــرن )ب  Outlook  Express

همین  بــه  و  اســت  ایمیل  بــرنــامــه  عمومی ترین 
حمله  برابر  در  را  آسیب پذیری  بیشترین  دلیل 

کرم ها دارد.(

 )Virus(  ویروس
کــامــپــیــوتــری مــشــابــه  ــای  ــ ــروس هـ ــ ــكــرد ویـ عــمــل
و  یافته  گسترش  است؛  بیولوژیكی  ویروس های 

تكثیر می شوند. 
و  بـــرنـــامـــه مــخــفــی شــــده  یـــک  ویــــــروس درون 
به  را  آنها  و  می کند  تولید  خــود  از  نسخه هایی 
ازجــمــلــه سرقت  کــارهــای مــخــرب  انــجــام  منظور 
گذر واژه ها، سرقت اطالعات و داده های موجود 
شبكه،  دیگر  سیستم های  به  ورود  سیستم،  در 
کردن فایل ها، ارسال هرزنامه به مخاطبان  ک  پا
و...  سیستم  منابع  حد  از  بیش  مصرف  ایمیل، 
می دهد.  قــرار  دیگر  پرونده های  یا  برنامه ها  در 
به  که وقتی  کارکرد ویــروس بدین صــورت اســت 
غیرفعال  شد،  متصل  سند  یا  فایل  برنامه،  یک 
خاص  برنامه  آن  کــاربــر  یــا  کامپیوتر  تــا  می ماند 
بــرای فعال شدن،  کند. درواقــع ویــروس  را اجــرا 
و  دارد  میزبان خــود  برنامه  اجــرا شــدن  بــه  نیاز 
فعال  ویــروس  نیفتد،  اتفاق  ایــن  که  صورتی  در 

نمی شود. 

مقابله:
• استفاده از یک آنتی ویروس قوی و به روز 

• اســكــن هــرگــونــه حــافــظــه هــای خــارجــی بــعــد از 
اتصال به سیستم 

• بررسی فایل های ناشناس با آنتی ویروس پیش 
کردن فایل از باز 

کردن پیوست های ایمیل  • اجتناب از باز 
ــی  ــرای فــایــل هــای اج ـــردن  کـ بـــاز  از  ــنــاب  • اجــت

گسترده و...  ناخواسته، اسناد، صفحات 
اجــرای فایل های دارای پسوند دوتایی  • عدم 

).filename.txt.vbs )مانند 

 )Trojan( تروجان
بــا ظــاهــری فریبنده  بــرنــامــه ای مخرب  تــروجــان 
است که به صورت یک نرم افزار مفید یا یک بازی 
را معرفی می کند ولــی درواقــع یک  جــذاب خــود 
که دسترسی  از نوع بدافزار است  برنامه نفوذی 

کرم ها از طریق یک  معموال 
گسترش  ــانـــه ای  رایـ شــبــکــه  
پـــيـــدا مـــی کـــنـــنـــد بـــرخـــالف 
ــرای اجـــرا  ــ کـــه ب ــا  ــروس هـ ویـ
کــدهــای خــود را به  شـــدن، 
 Host( برنامه میزبان  یک 
Program( می چسبانند.
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کارت حافظه موبایل،  از طریق فلش مموری،  تروجان  به سیستم عامل پیدا می کند.  باالیی  سطح 
راه اندازی سخت افزار و...  اینترنتی و تبلیغاتی، نرم افزارهای رایگان،  شبكه های اجتماعی، سایت های 

باعث آلوده شدن دستگاه می شود.
گرچه تروجان ها هم به اندازه ویروس ها مخرب هستند ولی برخالف آنها، نمی توانند تكثیر شده و خود  ا
کاربر است. به عنوان مثال، هنگام بازکردن  گسترش نیازمند تعامل با  گسترش دهند. تروجان برای  را 
ضمیمه یک ایمیل به ظاهر عادی و یا پس از دانلود و راه اندازی یک فایل از اینترنت، تروجان فعال 
کار می کند. تروجان  برخالف ویروس  محدود نیست و اشكال مختلف دارد و ممكن  شده و شروع به 
را به شكل  عكس، فایل صوتی، فایل نقاشی، فایل اجرایی و... درآورد و عملیات تخریبی  است خود 
کردن اطالعات،  کپی  ویرایش اطالعات،  ازجمله حذف اطالعات، مسدودسازی اطالعات،  بسیاری 

کامپیوتری و... انجام دهد.   کامپیوتر یا شبكه های  اختالل در عملكرد 

مقابله:
• استفاده از آنتی ویروس قدرتمند و به روز

exe ندارد( کردن فایل هایی با پسوند غیرعادی )به عنوان مثال عكس هرگز پسوند  • اجتناب از باز 
کردن فایل های مشكوک در درایو ویندوز ک  • پا

• عدم دریافت فایل از افراد ناشناس
• دانلود نرم افزار از سایت های معتبر 

کنار آنتی ویروس ها  کارآمد در  • استفاده از آنتی تروجان های معروف و 

ــات دانــــشــــگــــاه  ــقــ ــ ــی ــ ــق ــحــ ــ ت
Syracuse نشان می  دهد 
که همه  سیستم عامل  های 
از جمله  ــلــی  ــای مــوب ــزرگ  ــ بـ
انــدرویــد، iOS، بلک  بــری و 
ویندوز فون، به صورت بالقوه 
کامپيوتری  ِکرم های  در برابر 

آسیب  پذیر هستند.
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)Spyware( جاسوس افزار
ــزار  ــ ــوس اف ــاســ ــا جــ ــ ــی ی ــوسـ ــاسـ نـــــرم افـــــزار جـ
بــرای  کــه  ــزاری  ــرم افـ نـ بــه هــر   )Spyware(
کاربر در  ردیابی یا جاسوسی بر روی فعالیت 
، تلفن همراه یا هر دستگاه دیجیتال  کامپیوتر
به  کــه  مــی شــود  گفته  شــود،  استفاده  دیگر 
یا مرورگر وب به  عنوان نرم افزار بهره برداری 
 ، کاربر نظر می رسند ولی بدون اطالع و اجازه 

به دستگاه راه می یابند. 
نـــرم افـــزارهـــای جــاســوســی از طــریــق متقاعد 
ــزار جعلی یا  ــرم اف کــاربــر بـــرای دانــلــود ن کـــردن 
گهی، نصب و اجرا می شوند.  کلیک روی یک آ
ک  بــا دریــافــت مــوزیــک از بــرنــامــه هــای اشــتــرا
فــایــل، دریــافــت بـــازی  رایــگــان از سایت های 
از منابع و  نــرم افــزار  یا دریافت هرگونه  ناامن 
ناشناخته، ممكن است شرایط  سایت های 
الزم برای نصب نرم افزارهای جاسوسی فراهم 
از راه هــای تشخیص نرم افزارهای  شود. یكی 
ابزارهای  از  ، استفاده  کامپیوتر جاسوسی در 

مانند  قدرتمند  ضــدجــاســوســی  محافظتی 
Anti-spyware برای اسكن سیستم است. 

تــوجــه سرعت  قــابــل  کــاهــش  مانند  عالئمی 
 ،pop-up زیـــاد  تــعــداد  کــرش هــا،   ، کامپیوتر
تمام  دیــســک،  مشكوک  هـــارد  فعالیت های 
شدن فضای  هارد و... می تواند نشانه آلودگی 

باشد.

مقابله:
pop-upها در مرورگر کردن  • مسدود 

و  جدید  نــرم افــزارهــای  نصب  در  احتیاط   •
ناآشنا

 Firewall استفاده از •
بر روی لینک های موجود در  کلیک  • عدم 

pop-up پنجره های 
گــرفــتــن لــیــنــک هــای مــوجــود در  • نـــادیـــده 

ایمیل های ناشناس
• به روزرسانی مداوم سیستم عامل

)Phishing( فیشینگ
فریب  با  حمله کننده  فیشینگ،  حمالت  در 
افراد، اطالعات حساس آنها مثل نام کاربری، 
اعتباری  کارت های  گــذرواژه هــا، مشخصات 
و... را از وی می گیرد. فیشینگ از طریق فریب 
روانی افراد عمل می کند و به جای اشتباهات 
بــر اشتباهات  یــا ســخــت افــزاری،  ــرم افــزاری  ن
انسانی متكی است. در این روش، از رخنه ها 
و آسیب پذیری های سیستم استفاده نشده 
خود  بلكه  نمی شود،  انجام  نفوذی  هیچ  و 
فــریــب خـــورده و اطــالعــات خصوصی  کــاربــر 
حمله کننده  اختیار  در  مستقیمًا  را  خــود 

)Phisher( قرار می دهد.

حمالت فیشینگ انواع مختلف دارد:
)clone phishing( فیشینگ شبیه سازی •

 )pharming( فارمینگ •
)spear phishing( اسپیر فیشینگ •

آدرس وب ســایــت هــا   تــغــیــیــردهــنــده هــای   •
)Website Redirects(
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)Impersonation & Giveaways(  جعل هویت و اهدای جایزه •
)Advertisements(  تبلیغات •

)Malicious Applications(  برنامه های مخرب •
)Text and Voice Phishing(  فیشینگ با استفاده از صدا و متن •

کاربران  تمامی فیشینگ ها از طریق اینترنت انجام نمی شود بلكه از طریق ارسال پیامک یا تماس با 
نیز صورت می گیرد. 

مقابله:
نام  )برای ورود به سایت، بهتر است  ایمیل های دریافتی.  ارائه شده در  به لینک های  • عدم ورود 

شرکت به صورت دستی وارد شود.(
• عدم ارسال اطالعات شخصی از طریق ایمیل 

 )Firewall( استفاده از فایروال •
• استفاده ازToolbarهای ضد فیشینگ. )این ابزارها که بر روی اغلب موتورهای جستجو قابل استفاده 
هستند، نام دامنه و آدرس وب سایتی که در آن هستید را بررسی و آن را با فهرست سایت  های فیشینگ 

، به شما هشدار می  دهد.( شناخته  شده تطبیق می دهد و در صورت نیاز
• به روزرسانی مرتب مرورگر  

https شروع شده باشد. که نشانی سایت با  کردن اطالعات، باید اطمینان یافت  • پیش از وارد 
گرامی«  /مشتری  کاربر ، با عبارت » کاربر که اغلب ایمیل  های متقلبانه به جای نام  • باید دقت داشت 

شروع می  شود.

)Adware( گهی افزار آ
Advertisement Software و به معنی نرم افزار تبلیغاتی است و هر نرم افزار  Adware مخفف 

ابزارهای  گهی افزار نامیده می شود.  آ کنار خود تبلیغات داشته باشد، تبلیغ افزار یا  که در  یا برنامه ای 
، در زمان نصب یک  کاربر که بدون رضایت یا حتی بدون اطالع  تبلیغاتی مزاحم، برنامه هایی هستند 
برنامه دیگر به صورت خودکار نصب می شود و فعالیت های اینترنتی افراد را مسیریابی کرده و در اختیار 
گهی افزارها بدین  صورت  گاهی وب سایت های مشكوک قرار می دهد. عملكرد آ شرکت های تبلیغاتی و 
کاربر روی سیستم نصب می شوند و بعد بدون  که در قالب یک نرم افزار به ظاهر سالم، با اجازه  است 
اینترنت، به سرورهای خاصی متصل شده و پیام های  کاربر متوجه شود، در زمان دسترسی به  آنكه 
تبلیغاتی را به صورت pop-up نمایش می دهند. ابزارهای تبلیغاتی مزاحم گاهی بسیاری از تنظیمات 
کاربر مانند موتور جستجو یا صفحه خانگی را تغییر می دهند. این نرم افزارها عمومًا  اعمال شده توسط 
آنها سرعت سیستم را  خطر خاصي وجود نمی آورند و اقدامات تخریبی انجام نمی دهند اما برخي از 

کار نرم افزارهاي امنیتي اختالل ایجاد مي کنند. کاهش داده و در 
 

مقابله:
Google Chrome دوباره انجام  Adware ، الزم است تنظیمات  آلودگی به  • در صورت احتمال 

کروم فعال شود. شود تا حالت دفاعی 
کنید. کروم را شناسایی و حذف  گوگل   )Extensions( افزونه •

ADWCleaner برای حذف ابزارهای تبلیغاتی مزاحم  • استفاده از 

گـــی هـــای  ــژ ویـ بـــدتـــریـــن  از 
تــروجــان مــی تـــوان بــه ایــن 
این  که  نکته اشاره داشت 
بدافزار در یک قالب ثابت 
می تواند  و  نمی ماند  باقی 
به شکل ها و انواع مختلفی 
بنابراین  بروز و ظهور یابد، 
پيش بینی در مورد رویکرد و 
کاری بسیار  اهداف کلی آن 

سخت است.
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)spoofing( جعل
که در آن شخص یا برنامه ای، خود را به  کالهبرداری و درواقع حمله سایبری است  spoofing نوعی 

که  عنوان شخص یا برنامه ای دیگر معرفی می کند تا به منفعتی خاص دست یابد. این نوع خرابكاری 
در سال 2016 و بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریكا بر سر زبان ها افتاد، درواقع نوعی 
امنیت بخشیدن به  URL است که مشابه نوع واقعی آن است. عملكرد این حمالت بدین صورت است 
که مهاجم آدرس های IP و آدرس های سخت افزاری خود یا MACها را دستكاری کرده و تغییر می دهد 
که در حال برقراری ارتباط درستی است و چون سیستم هدف به آن  و به سیستم هدف القا می کند 
MAC اعتماد دارد، به سیستم مهاجم اجازه دسترسی به منابع تعیین شده در سیستم  IP یا  آدرس 

خود را می دهد. بدین ترتیب مهاجم موفق به نفوذ می شود.
به عنوان مثال جاعل نشانی سایت yoootube.com را به جای سایت درست youtub.com ایجاد 
گرفته می شود.  می کند که معموًال این آدرس جعلی - به دلیل شباهت زیاد - با شكل واقعی  آن اشتباه 

spoofing انواع مختلفی دارد: حمالت 
)Email spoofing( جعل ایمیل •

)Referrer spoofing( حمله ارجاع دهنده •
)GPS)GPS spoofing جعل •

)Caller ID spoofing( گیرنده • جعل شناسه تماس 
)IP) IP spoofing اسپوفینگ آدرس •

مقابله:
گون وجود دارد:  گونا برای هرکدام از انواع اسپوفینگ راه حل های 

• برای مقابله با Caller ID spoofing می توان تماس را قطع کرد و خود با همان شماره تماس گرفت. 
کرد. • برای مقابله با Email spoofing می توان از راه حل پیاده سازی  SPF استفاده 

• برای مقابله با IP spoofing استفاده از فیلترهای ورودی و خروجی برای روتر WiFi و استفاده از 
کردن ترافیک )traffic filtering solutions( مفید است.  گزینه فیلتر 

اصلی  و  ین  مهمتر از  یکی 
کــه  هــــایــــی  وش  ر یــــن  تــــر
را  خودشان  ها   Adware
ــد  آورن آن شکل در مــی  بــه 
با  کــردن خــودشــان  ترکیب 
 Freeware افزارهای  نرم 

و Shareware است.
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 )DDOS و DOS( حمالت رد سرویس
یا  به یک ســرور  ارســال درخواست های بسیار  با  DOS)Denial of Service( مهاجم  در حمله 
، بانک اطالعاتی، حافظه، پهنای باند  ، باعث استفاده بیش از حد از منابع آن )پردازنده سرور کامپیوتر
و...( می شود تا سرور مجازی یا اختصاصی میزبان سایت کند شده و به دلیل حجم باالی پردازش، دچار 
ج شود. هدف از این حمله، سرقت اطالعات،  کامل و از دسترس خار وقفه و اختالل و یا حتی قطعی 
را  یا سیستم  یا تخریب سیستم نیست، بلكه مهاجم تنها قصد دارد یک سرور  آوردن پسورد  بدست 

کند. ج  کاربران معتبر خار برای مدتی از دسترس 
در حمله DDoS) Distributed Denial of Service( تعداد زیادی حمالت هماهنگ شده بر 
از طرف تعداد  که مستقیمًا  یا منابع شبكه هدف انجام می شود  روی سرویس های سیستم قربانی و 

خ می دهد.  زیادی سیستم زامبی  ر

مقابله:
 )Router( و روتر )switch( سوئیچ ،)Firewall(  استفاده از فایروال •

 Application Front End Hardware استفاده از سخت افزار هوشمند •
 )intrusion detection systems( کشف نفوذ • استفاده از سیستم های 

• استفاده از پهنای باند زیاد یا شبكه های افزونه
DoS است اما در  آپگرید سخت افزار و نرم افزار به آخرین نسخه، بهترین راه برای جلوگیری از حمالت 
مورد حمالت DDoS معموًال راه حل های کمتری وجود دارد به طوری که حتی شرکت های عظیمی مانند 
مایكروسافت و سونی هم قربانی حمالت DDoS شده اند. به نظر می رسد تنها راه مقابله با این حمالت 
که شبكه به صورت دائم و زمان بندی شده مانیتورینگ و محافظت شود. پیكربندی مناسب  این است 

اپلیكیشن های سرویس دهنده نیز در به حداقل رساندن اثرات حمالت DDoS تأثیر بسزایی  دارد.

)Scareware( ترس افزار
ترس افزار نوعی بدافزار است که با روش های مختلف تالش می کند در قربانی نوعی نگرانی یا ترس ناشی 
از وجود یک تهدید رایانه ای ایجادکند. Scarewareها که با عنوان نرم افزار های امنیتی فریب دهنده 
با  هم  و  می زنند  آسیب  کاربر  سیستم  به  هم  که  هستند  مخربی  برنامه های  می شوند،  شناخته  نیز 
کاربر برنامه موردنظر  ، به  محض اینكه  کار ، وی را دچار نگرانی و هراس می کند. با این  اعالن های مكرر
کامپیوتر نصب می شود و اطالعات شخصی  کرد، برنامه مخرب دیگری همزمان روی  را دانلود و نصب 
کرده و حمالت سایبری دیگری  کاربر دسترسی پیدا  یا اینكه به سیستم  را می رباید  کاربر  و خصوصی 
کاربر تصور می کند سیستمش دچار ویروس یا  که  گونه ای است  کارکرد ترس افزار ها به  را اجرا می کند. 

کسازی آن، نصب برنامه ترس افزار امنیتی پیشنهادی است. برنامه ای مخرب شده و تنها راه پا

مقابله:
کردن pop-up بر روی مرورگر • مسدود 

• عدم دانلود برنامه ضدویروس پیشنهادی لینک های ناشناس 
• نصب برنامه های ضدویروس و ضد اسپم

کامپیوتر و نرم افزار های آن • به روزرسانی و اسكن دوره ای 
• استفاده از فایروال و روشن نگه داشتن آن

در spoofing حمالت ساده تر 
مربوط به ایمیل ها ، وب سایت 
ها و تماس های تلفنی است و 
حمالت فنی پيچیده تر شامل 
IP ،  ســرورهــای  آدرس هـــای 
)Resolution Protocol )ARP و  
 Domain Name System )DNS(

است.
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کاربران عادی وب، می تواند یک موهبت   Starlink چیست؟ از نظر فنی، استارلینک یک سیستم اینترنت ماهواره ای است. اما برای 

اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشید. اما  گر در یک شهر یا حومه شهری بزرگ زندگی می کنید، احتماال به  ا الهی بالقوه باشد. 

که سرعت اینترنت بسیار پایين است. بدتر از آن، محله شما فقط یک یا دو ارائه دهنده  که در منطقه ای زندگی می کنید  کنید  تصور 

کنید و این باعث می شود شما با سرویس های ناخوشایند احاطه  انتخاب  را  آن ها یکی  از بین  که می توانید  اینترنتی دارد  خدمات 

گیگابیتی  کرده اند. نصب فیبر نوری در یک شهر و رساندن پهنای باند  گیر  شوید. متأسفانه، مردم در سراسر جهان، در این وضعیت 

آن زندگی می کنند، چندان  که تنها چند صد نفر در  به میلیون ها مشتری به طور بالقوه سودآور است، اما در یک منطقه روستایی 

توجیه پذیر نیست.

استارلینک وارد می شود! سیستم اینترنت ماهواره ای اسپيس ایکس روی کاغذ قادر است اینترنت با سرعت 150 مگابیت بر ثانیه را به 

به هر نقطه از کره زمین برساند. تنها چیزی که مشتری نیاز دارد دید بدون مانع به آسمان و تجهیزات استارلینک است. در پایيز 2020، 

آمریکا مستقر  که بسیاری از آن ها در مناطق دورافتاده یا روستایی  کرد،  کاربران خود  این سیستم شروع به خدمت رسانی به اولین 

بودند و می توان گفت که بازخورد خوبی دریافت کرد. دو سال بعد، استارلینک اولین جایزه PCMag Readers’ Choice خود را برای 

، ما سؤاالت اساسی را در مورد اینترنت ماهواره ای استارلینک پوشش خواهیم داد. ISP های برتر ایاالت متحده به دست آورد. در زیر

 )Starlink( اینترنت ماهواره ای استارلینک
چیست؟ و چگونه کار می کند؟

نویسنده: محسن عارفی
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اینترنت ماهواره ای استارلینک )Starlink( چگونه کار می کند؟
کــه چیــز جدیــدی  کار می کنــد  اســتارلینک بــر روی یــک فنــاوری ارائــه خدمــات اینترنــت ماهــواره ای 
کابــل، ماننــد فیبــر نــوری بــرای انتقــال  نیســت. یــک سیســتم ماهــواره ای بــه جــای اســتفاده از فنــاوری 
داده هــای اینترنتــی، از ســیگنال های رادیویــی از طریــق خــالء فضــا اســتفاده می کنــد. ایســتگاه های 
کاربــران  کــه بــه نوبــه خــود داده هــا را بــه  زمینــی ســیگنال هایی را بــه ماهواره هــا در مــدار ارســال می کننــد 
کیلوگــرم وزن دارد و بدنــه ای صــاف  اســتارلینک در زمیــن ارســال می کننــد. هــر ماهــواره اســتارلینک 260 

دارد. یــک موشــک فالكــون 9 اســپیس ایكــس می توانــد تــا 60 ماهــواره را در خــود جــای دهــد.
هــدف اســتارلینک ایجــاد یــک شــبكه بــا تاخیــر کــم در فضــا اســت کــه محاســبات لبــه را در زمیــن تســهیل 
می کنــد. چالــش ایجــاد یــک شــبكه جهانــی در فضــای بیرونــی چالــش کوچكــی نیســت، بــه خصــوص بــه 
کــم یــک تقاضــای مهــم اســت. اســپیس ایكــس یــک مجموعــه متشــكل از تقریبــًا  کــه تاخیــر  ایــن دلیــل 
کــره زمیــن می چرخنــد  کــه در مــدار پاییــن دور  کــرده اســت  42000 ماهــواره بــه انــدازه تبلــت را پیشــنهاد 
 LEO کــه معمــوًال در کنــد.CubeSats بــه عنــوان ماهواره هــای مینیاتــوری  تــا ایــن تقاضــا را بــرآورده 
گرفتنشــان در مــدار پاییــن  اســتفاده می شــوند، پوشــش شــبكه در هــم تنیــده ای ایجــاد می کننــد و قــرار 

کاهــش تاخیــر را فراهــم می کنــد. زمیــن، امــكان 

جملــه  از  دیگــر  رقیــب  چنــد  و  نیســت  فضایــی  مســابقه  در  گزینــه  تنهــا  اســتارلینک  حــال،  ایــن  بــا 
 HughesNet .در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد Amazon و OneWeb، HughesNet، Viasat

کــرده اســت، امــا اســتارلینک  کیلومتــری بــاالی زمیــن ارائــه  از ســال 1996 پوشــش ســیگنال را از ۳5400 
کمــی متفــاوت را دنبــال می کنــد و بهبود هــای زیــر را ارائــه می دهــد: رویكــرد 

کوچــک اســتفاده •        اســتارلینک بــه جــای اســتفاده از چنــد ماهــواره بــزرگ، از هــزاران ماهــواره 
می کنــد.

      اســتارلینک از ماهواره هــای LEO اســتفاده می کنــد کــه تنهــا در فاصلــه 480 کیلومتــری از ســطح • 
کوتــاه شــده زمیــن ایســتا، ســرعت اینترنــت را بهبــود  زمیــن دور ســیاره می چرخنــد. ایــن مــدار 

کاهــش می دهــد. می بخشــد و تاخیــر را 
      جدیدتریــن ماهواره هــای اســتارلینک دارای عناصــر ارتباطــی لیــزری بــرای انتقــال ســیگنال ها • 

کاهــش می دهنــد. ــه ایســتگاه های متعــدد زمینــی را  بیــن ماهواره هــا هســتند و وابســتگی ب
کنــد تــا از پوشــش •        اســپیس ایكــس قصــد دارد تــا 40000 ماهــواره را در آینــده نزدیــک پرتــاب 

کنــد. کاهــش قطــع خدمــات اطمینــان حاصــل  ماهــواره ای جهانــی و از راه دور بــا 
کــه عــالوه بــر پرتــاب ماهواره هــای •  کــه بخشــی از SpaceX اســت        اســتارلینک ایــن مزیــت را دارد 

دهنــدگان  ارائــه  ســایر  می دهــد.  انجــام  نیــز  را  خــود  شــرکای  منظــم  پرتاب هــای  اســتارلینک، 
اینترنــت ماهــواره ای ممكــن اســت بــه دلیــل مســائل مالــی، نتواننــد پرتــاب منظــم ماهــواره را 

کننــد. برنامه ریــزی 

 سرعت اینترنت Starlink چقدر است؟
کاربــران، Starlink در حــال حاضــر ســرعت دانلــود 50 تــا 200 مگابیــت در ثانیــه و ســرعت  گفتــه  بــه 
آپلــود حــدود ۳0 مگابیــت در ثانیــه را ارائــه می دهــد. در همیــن حــال، تأخیــر حــدود 20 میلــی ثانیــه 
ــود  ــا گذشــت زمــان، SpaceX قصــد دارد ســرعت دانل ــری می کنــد. ب ــا اینترنــت زمینــی براب ــه ب ک اســت 
کاربــران بــا مشــكالت ناشــی از  را بــه ۳00 مگابیــت در ثانیــه افزایــش دهــد، امــا در حــال حاضــر برخــی از 

ــواره ای  ــاهــ ــتــرنــت مــ ــن ای در 
)استارلینک(  شما با استفاده 
به   

ً
از یک دیــش، مستقیما

ــا مـــاهـــواره هــای  مـــاهـــواره ی
موجود در مدار زمین متصل 
می شوید و دریافت و انتقال 
دیــتــا از طــریــق دیــش و این 

اتصال برقرار می شود.
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ازدحــام مواجــه هســتند.
کنــد و راه را  کــه در نهایــت هــزاران ماهــواره را راه انــدازی   هــدف بلندمــدت شــرکت Space X ایــن اســت 
کنــد. بــا ایــن  گیگابیــت در ثانیــه همــوار  گیگابیــت بــر ثانیــه و ســپس 10  بــرای ســرعت دانلــود بــا ســرعت 1 
ــاوت  ــد متف ــرعت ها می توان ــه س ک ــد  ــران می گوین کارب ــت.  ــد اس ــال رش ــتارلینک در ح ــرویس اس ــال، س ح

کوتــاه ممكــن اســت رخ دهــد. گاهــی اوقــات قطعی هــای  باشــد و 

 هزینه استفاده از Starlink چقدر است؟
کــه هرکــدام بــرای اســتفاده خاصــی طراحــی شــده و  اســتارلینک ســه محصــول زیــر را ارائــه می دهــد 

امكانــات متفاوتــی دارنــد:
      اینترنــت اســتارلینک. ایــن بســته بــرای مصــارف مســكونی طراحــی شــده اســت و هزینــه آن • 

ک ماهانــه و 599 دالر بــرای خریــد ســخت افزار مــورد نیــاز اســت. شــامل 110 دالر بــرای اشــترا
کار دو برابــر قابلیــت آنتــن دهــی بســته مســكونی را بــه •  کار اســتارلینک. بســته کســب و        کســب و 

همــراه ســرعت اینترنــت ســریع تر ارائــه می دهــد. هزینــه آن 500 دالر در مــاه بــا یــک هزینــه تجهیــزات 
2500 دالر اســت.

 • SpaceX کمیســیون ارتباطــات فــدرال ایــاالت متحــده بــه       اســتارلینکRV. در ژوئــن 2022، 
اجــازه داد تــا از اســتارلینک بــرای وســایل نقلیــه متحــرک، از جملــه وســایل نقلیــه تفریحــی، خطــوط 
کنــون  کــه در جــاده هســتند ا کنــد. بنابرایــن، افــرادی  کامیون هــا اســتفاده  کشــتی ها و  هوایــی، 
بــه ســرویس  افــزار  بــرای ســخت  بــه اضافــه 599 دالر  بــا پرداخــت 1۳5 دالر در مــاه  می تواننــد 

اســتارلینک RV دسترســی داشــته باشــند.
بــرای درخواســت ســرویس، کاربــر بایــد آدرس خــود را در وب ســایت اســتارلینک وارد کنــد تــا در دســترس 
گــر ایــن ســرویس در منطقــه در دســترس نباشــد،  کنــد. ا بــودن خدمــات در منطقــه خــود را بررســی 
کاربــران بــرای ماه هــا در لیســت  کثــر  اســتارلینک تاریــخ تقریبــی زمــان رســیدن آن را ارائــه می دهــد. ا
بــرای  اوایــل ســال 202۳ منتقــل شــده اند.  بــه  انتظــار باقــی می ماننــد و بیشــتر لیســت های انتظــار 
کــه خدمــات در حــال حاضــر در دســترس اســت، اســتارلینک درخواســت های  مناطــق تحــت پوششــی 

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــام م ــت ن ــت  ثب ــاس اولوی ــر اس ــات را ب خدم

 چگونه می توان از اینترنت Starlink استفاده کرد؟
کــه  کیــت اســتارلینک دریافــت می کننــد  کاربــران مشــترک اســتارلینک می شــوند، یــک  کــه  هنگامــی 
شــامل یــک دیــش ماهــواره ای، یــک پایــه دیــش و یــک روتــر Wi-Fi اســت. اســتارلینک همچنیــن دارای 

کابــل 22 متــری بــرای اتصــال دیــش بــه روتــر اســت. کابــل بــرق بــرای واحــد پایــه و یــک  یــک 
بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس، مشــتریان اســتارلینک ابتــدا بایــد دیــش ماهــواره را بــرای شــروع دریافــت 
ســیگنال و ارســال پهنــای بانــد بــه روتــر تنظیــم کننــد. ایــن شــرکت تجهیــزات مختلفــی را بــرای نصــب ایــن 
دیــش ارائــه می دهــد، از جملــه بــرای حیــاط، پشــت بــام و نمــای بیرونــی خانــه. همچنیــن یــک برنامــه 
کاربــران  کــه از واقعیــت افــزوده بــرای راهنمایــی  مخصــوص اســتارلینک بــرای اندرویــد و  iOS وجــود دارد 

گیرنده هــای خــود اســتفاده می کنــد. در انتخــاب بهتریــن مــكان و موقعیــت بــرای 

 تاثیر شرایط و موانع محیطی در دسترسی به استارلینک
گرفتــن شــرایط آب و هوایــی نامســاعد طراحــی  اینترنــت ماهــواره ای اســتارلینک )Starlink(  بــا در نظــر 

ــال هــاســت کــه خــدمــات  سـ
از  ــواره ای  ــ ــاهـ ــ ایـــنـــتـــرنـــت مـ
طــریــق شــرکــت هــایــی مانند 
ویاست )Viasat( هیوزنت 
 Hughes Network (
Systems(  ارائه می شود. 
ــواره ای  ــاهــ ــنــتــرنــت مــ ــا ای امــ
استارلینک به واسطه  سرعت 
رشد و پيشرفت خدمات  به 

سرعت سر زبان ها افتاد .
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کــه بــرای  کــه اســتارلینک  شــده اســت.  بــر اســاس ادعــای وب ســایت ایــن شــرکت: »ثابــت شــده اســت 
برآمــدن از طیــف وســیعی از دمــا و شــرایط آب و هوایــی طراحــی و آزمایــش شــده اســت، در برابــر ســرما و 
گرمــای شــدید، بــرف، بــاران شــدید و بادهــای شــدید مقاومــت می کنــد و حتــی می توانــد بــرف نشســته 
کنــد.« اســتارلینک از ماهواره هــای LEO و یــک آنتــن آرایــه ای فــازی بــرای  گیرنــده خــود را ذوب  روی 
بــه  ادامــه  اســتفاده می کنــد. در  نامســاعد  آب و هوایــی  بــه حفــظ عملكــرد خــود در شــرایط  کمــک 
بررســی چگونگــی عملكــرد ماهــواره اســتارلینک در شــرایط مختلــف آب و هوایــی و وجــود عوامــل مزاحــم 

می پردازیــم:
گذاشــت. بــا ایــن حــال،         هــوای ابــری. یــک روز ابــری معمولــی روی اســتارلینک تأثیــری نخواهــد 
کــه ممكــن  ابرهــای طوفانــی می تواننــد بــر ســیگنال ها تأثیــر بگذارنــد، زیــرا تمایــل بــه ایجــاد بــاران دارنــد 
کــه می توانــد  کم تــر هســتند  اســت باعــث قطــع ســیگنال شــود. ابرهــای طوفانــی نیــز مرطوب تــر و مترا

کنــد. نقــش مهمــی در تخریــب ســیگنال ماهــواره ایفــا 
کیفیــت         بــاران. بــاران مالیــم معمــوًال مشــكلی ایجــاد نمی کنــد، امــا یــک بارندگــی شــدید می توانــد بــر 
کــم همــراه اســت. هــر چــه ابرهــا  ســیگنال اســتارلینک تأثیــر بگــذارد. بــاران شــدید بــا ابرهــای غلیــظ و مترا
کــه بــه ماهواره هــای اســتارلینک  کم تــر باشــند، احتمــال مســدود شــدن ســیگنال های رادیویــی  مترا

می رســند و از آن هــا می آینــد، بیشــتر می شــود.
کــه بــه درســتی محكــم  و نصــب شــده باشــد و تــكان نخــورد و حرکــت        بادهــا. یــک دیــش اســتارلینک 
گرفــت. دیــش اســتارلینک دارای یــک آنتــن آرایــه فــازی  نكنــد تحــت تأثیــر بادهــای شــدید قــرار نخواهــد 
کــه در بــاالی ســر خــود پــرواز می کننــد بــدون نیــاز بــه حرکــت فیزیكــی  کــه می توانــد ماهواره هایــی را  اســت 

کنــد. ایــن موضــوع بــه جلوگیــری از قطــع شــدن ســیگنال کمــک می کنــد. ردیابــی 
      بــرف. بــارش بــرف خفیــف نبایــد بــر ســیگنال های اســتارلینک تأثیــر بگــذارد، امــا بــرف ســنگین بــه 

ایکس،  اسپيس  شــرکــت  در 
کنون از بیش از 1700 ماهواره  تا
استفاده شده است. این یعنی 
حلقه ای از ماهواره ها به دور 
زمین ایجاد شده و عمال پهنای 
باند بیشتر و پوشش جهانی 
اینترنت ماهواره ای استارلینک 

مهیا شده است.
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دلیــل تجمــع رطوبــت می توانــد عملكــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. دیــش اســتارلینک دارای عملكــرد 
گــر تجمــع بــرف در بــاالی دیــش باشــد،  کــه بــرف را بــه طــور خــودکار ذوب می کنــد، امــا ا گرمایشــی اســت 

ــد. کنی ــز  ــتی تمی ــورت دس ــه ص ــیگنال، آن را ب ــكالت س ــری از مش ــرای جلوگی ــد ب ــت الزم باش ــن اس ممك
      بــرف و یــخ. ماننــد بــاران و بــرف، بــرف و یــخ ســنگین نیــز می توانــد بــر ســیگنال های اســتارلینک تأثیــر 
ــی  ــا باران ــی ی ــا یخ زدگ ــد، ام ــرف را ذوب می کن ــخ و ب ــودکار ی ــور خ ــه ط ــش ب گرمای ــرد  ــذارد. عملك ــی بگ منف

کــردن دیــش دارد. ســنگین نیــاز بــه مداخلــه دســتی بــرای تمیــز 
      مــه. مــه معمولــی نبایــد ســیگنال اســتارلینک را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، امــا مــه غلیــظ می توانــد باعــث از 
دســت دادن یــا قطــع ســیگنال شــود. مــه ســنگین رطوبــت زیــادی را حمــل می کنــد و می توانــد بــه انــدازه 

کــم باشــد کــه ســیگنال را قطــع کنــد. کافــی مترا
کــه بــه خاطــر عوامــل  اختــالل و پارازیــت. تجربــه اســتفاده از خدمــات اینترنــت اســتارلینک در منطقــه ای 
ــه  ک ــد  ــان می ده ــت، نش ــه اس ــر قرارگرفت ــت تاثی ــدی تح ــا غیرعم ــدی ی ــورت عم ــه ص ــی ب ــف رادیوی مختل

گونــه اختــالالت را دارنــد. گیرنــده و فرســتنده های اســتارلینک توانایــی عبــور از ایــن  مجموعــه 

 اینترنت Starlink کجا در دسترس است؟
Starlink در حــال حاضــر بــه ۳6 کشــور بــا مناطــق تحــت پوشــش محــدود خدمــات ارائــه می دهــد. 

ــاره  ــاط ق ــایر نق ــه س ــود را ب ــش خ ــال 202۳ پوش ــان س ــا پای ــد دارد ت ــرکت قص ــن ش ــده، ای ــاالت متح در ای
ــه  ــوان »ب ــه عن ــریالنكا ب ــال و س ــد، نپ ــتان، هن کس ــه پا ــور از جمل ــد کش ــه چن گرچ ــد. ا ــترش ده ــكا گس آمری
گــذاری شــده اند. اســتارلینک در حــال حاضــر برنامــه ای  زودی« در نقشــه پوشــش اســتارلینک عالمــت 
کــره شــمالی نــدارد. اخیــرًا بحــث  کوبــا و  بــرای ارائــه خدمــات بــه چندیــن کشــور از جملــه روســیه، چیــن، 
ــه آن  ــتر ب ــب بیش ــن مطل ــه همی ــه در ادام ک ــده  ــرح ش ــران مط ــتارلینک در ای ــت اس ــات اینترن ــه خدم ارائ

می پردازیــم.

اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران
از زمــان معرفــی خدمــات اینترنتــی اســتارلینک بحــث ورود آن بــه ایــران مطــرح بــوده اســت. بــا افزایــش 
تعــداد ماهواره هــای اســتارلینک، از نظــر تئــوری قابلیــت دریافــت ســرویس اســتارلینک در ایــران هــم 
فراهــم اســت. امــا مســئله دسترســی بــه اســتارلینک در ایــران محــدود بــه مســائل فنــی و پوشــش شــبكه  
ماهــواره ای آن نیســت. مــوارد قانونــی و سیاســی مختلفــی مانــع ارائــه خدمــات اســتارلینک در ایــران 

هســتند.
کــرده اســت. ایــن مســئله  اخیــرا بحــث ارائــه خدمــات اســتارلینک در ایــران توجــه زیــادی بــه خــود جلــب 
زمانــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه کاربــری دربــاره امــكان ارائــه اینترنت اســتارلینک از ایالن ماســک 
ســوال پرســید و او در پاســخ بــه ایــن ســوال ارائــه خدمــات را منــوط بــه اعطــای معافیــت از طــرف وزارت 
ــه اســتارلینک  کوتاهــی، بخشــی از تحریم هــای مربوطــه لغــو و ب ــه  خزانــه داری آمریــكا دانســت. بــه فاصل
اجــازه ارائــه خدمــات داده شــد. امــا ایــن فقــط یــک طــرف مســئله سیاســی اســتارلینک اســت. ایــن شــرکت 
کــه در ایــن مــورد، وزارت  کنــد  بــرای ارائــه خدمــات در هــر کشــوری بایــد مجوزهــای قانونــی مربــوط را اخــذ 

کــرد. کــرد و ســایت اســتارلینک را مســدود  ارتباطــات ایــران پیشدســتی 
کــه دسترســی بــه خدمــات اینترنــت اســتارلینک را  در ایــران بــا  عــالوه بــر موانــع سیاســی، یــک مــورد دیگــر 

از شـــرکـــت هــای  بــســیــاری 
ــات  ــدمـ ارائــــــــه دهــــنــــده خـ
تنها   ، ای  ماهواره  اینترنت 
مانند  کشورهایی  وی  ر بــر 
اما  هستند،  متمرکز  آمریکا 
استارلینک خدمات خود را 
به همه جهان ارائه خواهد 
داد که کمک بزرگی به بیش 
که  از ۳ میلیارد نفری است 
اینترنت  به  حاضر  حال  در 

دسترسی ندارند.
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مانــع مواجــه می کنــد بحــث تامیــن دســتگاه مــورد نیــاز بــرای برقــراری ارتبــاط اســت. ایــن دســتگاه های 
ک هــم مواجــه  کــه دارنــد، بــا محدودیــت بــرای خریــد اشــترا خانگــی مــورد نیــاز عــالوه بــر قیمــت باالیــی 
گیــرد،  گــر دیــش و متعلقــات اســتارلینک هــم وارد بــازار شــده و در دســترس قــرار  هســتند. در واقــع ا
کــه تــا لحظــه نــگارش  ک و تبــادل مالــی بــه آســانی فراهــم نیســت. الزم بــه ذکــر اســت  امــكان خریــد اشــترا
ایــن مقالــه، هیــچ دسترســی رســمی بــرای اســتارلینک در ایــران فعــال نشــده و نصــب اپلیكیشــن رســمی 

کــرد. آن هــم کمكــی بــه ایــن دسترســی نخواهــد 

 جمع بندی
مناطــق  در  اینترنــت  شــبكه  بــه  دسترســی  گســترش  هــدف  بــا  اســتارلینک  ماهــواره ای  اینترنــت 
کــه امــكان اتصالشــان بــه شــبكه فیبرنــوری فراهــم نیســت، شــكل  کــم جمعیتــی  صعب العبــور یــا مناطــق 
گرفتــه اســت. ایــن ســرویس توانایــی رقابــت بــا شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت بــر بســتر 
فیبــر نــوری در شــهرهای بــزرگ را، چــه از نظــر ســرعت دسترســی و چــه از نظــر قیمــت نــدارد. بــا توجــه 
کــه بــا افزایــش  بــه توانایــی فنــی اســتارلینک در رســاندن خدمــات اینترنتــی بــه هــر نقطــه از زمیــن، 
ماهواره هــای آن و دریافــت مجوز هــا امكان پذیــر اســت، می تــوان امیــدوار بــود دسترســی بــه خدمــات 

اینترنــت پرســرعت در هــر نقطــه ای آســان تر شــود.

جــهــت نــمــایــش ویـــدئـــوی 
استارلینک  معرفی ماهواره 
قیمت  تـــا  نــصــب  نــحــوه  از 

اسکن فرمایيد.
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روبرو  گزینه های محدودتری  با  گذشته  Rack Server هستند، نسبت به سال های  انتخاب و خرید  که به دنبال  کسب وکارهایی 

گزارش  می شوند، زیرا ادغام بازار و تصاحب شرکت ها باعث شده صنعت Rack Serverها تحت سلطه عده ای معدود باشد. طبق 

را در اختیار دارند.  بازار سرورها  از  4۳ درصد  تقریبا  که  IBM هستند  و   Dell EMC، HPE برتر همچنان  ارائه دهنده  ، سه  گارتنر

 Cisco، Fujitsu که که برای جایگاه بهتر در بازار مبارزه می کنند عبارتند از Lenovo، Huawei و Inspur، در حالی  فروشندگانی 

Rack Server باال ادامه می دهند. در این مطلب بهترین  کارایی  با  Oracle همچنان به تولید دستگاه های منحصر به فرد و  و 

از  تا موارد استفاده مختلف  این لیست سعی شده  انتخاب سرورهای  کرده ایم. در  را معرفی   2022 بازار در سال  هــای موجود در 

گیرد. سرورهای چند منظوره تا سرورهای مخصوص با قدرت باال، تحت پوشش قرار 

بهترين Rack Server ها 
در سال ۲۰۲۲

نویسنده: زهرا شیرازی
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Cisco UCS C240 M6
جدیدترین تغییر در سرورهای سری C سیسكو 
 AMD EPYC اضافه شدن پردازنده نسل سوم
 8 ،DIMM شامل ۳2 اسالت C240 M6 .است
ترابایت ظرفیت، کنترل RAID و یک گزینه درایو 
دوگانه داخلی M.2 است. C240 M6 یک مدل 
دو سوکت و 2RU است و در ارائه توان محاسباتی 
با کارایی باال از  مدل قبلی خود هم فراتر می رود. 
ارتقا شامل محدوده های اضافی ظرفیت  این 
 28  ،PCIe 4.0 اســالت   8  ،DDR4 DIMM

اسالت رابط ذخیره سازی، تا 960 گیگابایت برای 
 5 کثر  از حدا M.2 و پشتیبانی  گزینه های بوت 
که  گرافیكی اســت. شایان ذکــر اســت  پــردازنــده 
چهارمین و جدیدترین نسل PCI express دو 
برابر سریعتر از PCIe 3.0 با سرعت انتقال داده 
برای  ثانیه اســت. این ســرور  بر  گیگاترنسفر   16
از جمله ذخیره سازی،  از وظایف  مجموعه ای 
برنامه های کاربردی با تمرکز بر I/O و محاسبات 
کارایی باال مناسب است. برای سازمان های  با 
C225 را در نظر بگیرید. اما  کوچک، می توانید 
 C240 گزینه شما  ، بهترین  کارایی بیشتر برای 

M6 خواهد بود.

Dell EMC PowerEdge R750
در  بــاال  رده  PowerEdge R750 محصولی 

Dell EMC Power-  مجموعه سرورهای رک
NVMe و 8 اسالت  Edge است و تا 24 درایــو 

ــه می دهد.  ارائ تــوان عملیاتی  بــرای   4.0  PCIe
پردازنده نسل  مشخصات پردازشی شامل دو 
کــه در  ــون مــقــیــاس پــذیــر اســـت  ســـوم ایــنــتــل زئـ
حافظه،  بـــرای  دارد.  پــردازنــده   80 ع  مــجــمــو
اســالت   ۳2 دارای   PowerEdge  R750

DIMM، تا ظرفیت 8 ترابایت است و می تواند 

6 نوع دیسک مختلف را بگیرد.
PowerEdge R750 برای مدیریت بارهای 

پایگاه  تحلیل  و  تــجــزیــه  از  اعـــم  ســخــت  کـــاری 
گرفته تا هوش مصنوعی، مجازی سازی و  داده 

یادگیری ماشین طراحی شده و عملكردی عالی 
را برای یک سرور همه منظوره ارائه می دهد. به 
 Rack Server« این سرور ،Dell EMC گفته 
بهینه برای مدیریت عملكرد و شتاب دادن به 

برنامه ها« است.

Fujitsu PRIMERGY RX4770 M5
 Sun یعنی  دیــریــنــه اش  شــریــک  ــا  ب فوجیتسو 
ــازار سرور  ب به فعالیت در   ،Microsystems

ادامه می دهد. از جمله فعالیت های فوجیتسو 
UltraSparc سازگار با  از تراشه های  رونمایی 
 ، Solaris در سپتامبر 2020 بود. در حال حاضر

سری سرورهای PRIMERGY فوجیتسو آخرین 
نسل پردازنده های زئون اینتل را ارائه می دهند.
 Fujitsu  PRIMERGY  RX4770  M6

کـــه از  ــت  2U و چــهــار ســوکــتــی اسـ ــرور  ــ یـــک س
زئون استفاده  اینتل  پردازنده های نسل سوم 
می کند. این سرور با ارائه 28 هسته در هر سوکت 
و 12 اسالت DIMM در هر CPU، می تواند تا 15 
 RX4770 ترابایت حافظه را در خود نگه دارد. 
سال   ۳ و  عامل  سیستم   12 انتخاب  امكان  با 
ضمانت، گزینه ای انعطاف پذیر است. تخصیص 
دیــســک هــای ذخــیــره ســازی شــامــل 16 اســالت 
NVMe و 8  آداپــتــور  کثر 6  بــرای حدا عمومی 
است. سوالریس به عنوان   PCIe 3.0 اسالت 
تنها سیستم  عــنــوان  بــه  عــامــل،  یــک سیستم 
 ،x86 بــرای  کــالس سازمانی موجود  یونیكس 
گرفتن  قـــدرت  و  پیشرفت  حــال  در  همچنان 
که به دنبال  را  RX4770 سازمان هایی  است. 
سرور مقیاس پذیر و قابل ارتقا هستند، ناامید 

کرد. نخواهد 

HPE Proliant DL380 Gen10
که یک  HPE Proliant DL380 مدت هاست 

سرور محبوب در بازار بوده و قابلیت اطمینان، 
بــا هزینه  را  گــی هــای فــراوانــی  بــاال و ویــژ عملكرد 
ارائــه مــی دهــد. در جدیدترین نسخه  مناسب 

ــه  ــ ــراي ارائـ ــ ــ اســـتـــارلـــیـــنـــك ب
خدمات در هر کشوري باید 
مجوزهاي قانوني مربوطه را 

کند. اخذ 
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، پورت های NVMe و شبكه  ، حافظه بیشتر خود، DL380 Gen10 همچنان با پردازنده های بهتر
بــرآورده می کند. بهبودهای قابل توجه شامل اضافه شدن دو پردازنده  را   SMB ، نیازهای  قوی تر
کلی را 60 درصد و عملكرد هسته ها را  27 درصد  که عملكرد  مقیاس پذیر اینتل زئون نسل دوم است 

افزایش می دهد.
این Rack Server 2U برای پایگاه های داده، تجزیه و تحلیل و برنامه های کاربردی حیاتی به خوبی 
گفتن ندارد. با  گران تر حرف چندانی برای  گی های برخی از مدل های  عمل می کند، اما در مقابل ویژ
این حال این سرور با قابلیت اطمینان، سرویس دهی، در دسترس بودن، گزینه های GPU و پشتیبانی 
کافی مناسب هست تا آن را به انتخاب خوبی به عنوان یک سرور  از Windows Server به اندازه 

کند. همه منظوره برای سازمان تبدیل 

Huawei FusionServer Pro 2288H V5
غول فناوری چینی هوآوی که در سال 1987 تأسیس شد، طی سال ها رشد سریعی را تجربه کرده است. 
 FusionServer آورده است.  Rack Serverها به دست  کنون موقعیتی محكم در بازار  هوآوی ا
کاری  که برای مجموعه ای از بارهای  ، 2U، 2 سوکت است  Pro 2288H V5 یک سرور انعطاف پذیر

گرفته تا پایگاه داده ها و محاسبات ابری، این سرور برای  مناسب است. از پردازش داده های بزرگ 
کاهش می دهد. کارهای همزمان مناسب است و مصرف برق را تا 15 درصد بدون تغییر در عملكرد 

 C240 NVM در آن است. مثل  کسپرس  2288H V5 در دسترس بودن درایوهای ا نقطه قوت 
 ،Intel Optane را ارائه می دهند. با 12 ماژول حافظه پایدار NVMe سیسكو هر دو سرور تا 28 درایو

 Dell EMC PowerEdge
کــثــر 4  R840 شــامــل حـــدا 
زئــون  پــردازنــده نسل دوم 
  NVMe 24 درایـــو  ایــنــتــل و 
تواند  می  همچنین  و  است 
بار  برای تسریع   GPU2 از 

کند. کاری پشتیبانی 
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ترابایت ظرفیت   7.5 تا  این سرور می تواند 
حافظه را در اختیار داشته باشد و 10 اسالت 

PCIe ۳.0 را ارائه می دهد.

IBM Power System S922
با  IBM Power System S922 تقریبًا 

Rack Serverهـــــــــای دیــگــر در این  همه 
کــامــًال مــتــفــاوت اســـت، زیـــرا یكی از  راهــنــمــا 
یا   AMD از   x86 دو سرور بدون پردازنده 
 IBM پــردازنــده اختصاصی  ــت.  Intel اس

POWER9 به هزینه اولیه اضافه می کند، 

که  اما این هزینه اضافه برای سازمان هایی 
ابر  به  و مجهز  پذیر  انعطاف  به یک ســرور 
نیاز دارند، توجیه پذیر است. این سرورها 
کثر 4  که قدرت پردازشی درجه یک و حدا
ترابایت حافظه را ارائه می کنند، برنامه های 
کاربردی ابری، تجزیه و تحلیل و سایر بارهای 

کاری سخت را به راحتی مدیریت می کنند.
Power System S922 همچنین شامل 

 2.U و 2 اسالت ماژول PCIe 4.0 15 اسالت
Hypervi-  برای قابلیت های توسعه است.
گی های این  sor PowerVM از دیگر ویژ

راســتــای تمرکز  Rack Server اســت. در 

بهینه سازی ابری، PowerVM می تواند بار 
کاری را ادغام و برنامه ریزی کند که منجر به 

کاهش هزینه های سربار می شود.

Inspur NF8480
که  Inspur یكی از اولین سازمان هایی بود 

در چین سرور تولید کرد. این شرکت از اواخر 
 HPE و   Dell EMC از  2020، فقط  ســال 
گسترده تر  بازار  در درآمد جهانی مربوط به 
4U سرورها عقب تر است. ما به اولین سرور

 Inspur NF8480 در این لیست یعنی 
M6 نگاه می کنیم.

بــرای محاسبات  ایــن مــاژول چهار سوکتی 
استنتاج  و  مصنوعی  هوش  مانند  سنگین 
50 اسالت  یادگیری عمیق مناسب است و 

برای درایوهای SAS، SATA و NVMe ارائه 
 PCIe می دهد. با 19 اسالت برای درایوهای
 E980 Dell EMCاز 3.0، این سرور بعد 

با اضافه شدن  در مقام دوم قرار می گیرد. 
 Optane Persistent 24 حافظه اینتل 
ترابایت   7.5 حافظه  کــل  ظرفیت   ،200

 Rack یک Inspur NF8480 M6.است
Server بسیار مقیاس پذیر و انعطاف پذیر 

full- گزینه های  که به  برای مدیرانی است 
بــرای تعادل و   half-height و   height

گسترش I/O نیاز دارند.
Lenovo ThinkSystem SR630

کثر  گر به دنبال یک سرور پیشرفته با حدا ا
7.5 ترابایت حافظه و ظرفیت ذخیره سازی 
Lenovo Think- ترابایت هستید،   12۳
گزینه ای مناسب است.   System SR630

Rack Server در تست های معیار  ایــن 
ــردی محاسباتی  ــاربـ کـ ــامــه هــای  ــرن ب ــرای  ــ ب
کرد  کسب  تک رشته ای امتیاز بسیار خوبی 
کثر شرکت های بزرگ به خوبی مورد  و برای ا

گرفته است. توجه قرار 
SR630 مجهز به جدیدترین پردازنده های 

 I/O گزینه های توسعه  اینتل، دارای  زئون 
PCIe 4.0 و 4  ، 4 اســـالت  انــعــطــاف پــذیــر
درگاه NVMe است. این سرور می تواند در 
کار  محیط هایی با شرایط سخت به خوبی 
را نسبت به مقدار  انــرژی  کند و هزینه های 
توان محاسباتی ارائه شده، پایین نگه دارد. 
 ،Lenovo XClarity کنترلر و سرپرست  با 
ــرور بهبود  ــرای مــدیــران س کــاربــری ب تجربه 

می یابد.

Oracle Server X8-2
Oracle Server X8 جدیدترین  ســری 
کاری  x86 برای بارهای  مدل از سرورهای 
ــردی اســت.  ــارب ک مــیــان افــزار و بــرنــامــه هــای 
Oracle Server X8-2 به طور خاص یک 

که تا 64 ترابایت  ماژول فشرده و 1U است 
حافظه و 51.2 ترابایت فضای ذخیره سازی 
را در اختیار کاربر قرار می دهد. برای کاربران 
کل، X8-2 انتخاب اول است زیرا با طیف  اورا
از بسته های ســخــت افــزاری و  گــســتــرده ای 

کار می کند. کل  نرم افزاری اورا
 Oracle یعنی  بــرخــالف نسل قبلی خــود 
Server X7-2، که از پردازنده های مقیاس 

پذیر زئون اینتل نسل اول استفاده می کرد، 
X8-2 بر اساس پردازنده های پالتینیوم یا 

طالیی مقیاس پذیر زئون نسل دوم طراحی 
ارتقا به ایــن معنی است  شــده اســت. ایــن 
را برای  patchهـــای داخلی  که می توانید 
Melt- و   Spectre  آســیــب پــذیــری هــای
که نسل های  کنید، در حالی  down اجرا 

قبلی به patchهای میكروکد نیاز داشتند.

Dell EMC PowerEdge R840
 Rack دومــیــن   PowerEdge  R840

کــه در این  Server چــهــار ســوکــت اســت 

قبلی  نسل  به  نسبت  و  گرفته  قــرار  لیست 
ارتقاء چشمگیری به حساب می آید. علیرغم 
 4 کثر  حدا شامل  دارد،  که  کوچكی  ابعاد 
پردازنده نسل دوم زئون اینتل و 24 درایو 
 2 از  NVMe اســت و همچنین مــی تــوانــد 

کند.  کاری پشتیبانی  GPU برای تسریع بار 

از نظر ظرفیت در میان سرورهای معرفی 
با   ،Rack Server شده در این راهنمای 
دوم  رتبه  در  ترابایت،   6 کثر  حدا ظرفیت 
قرار می گیرد و با استفاده از حافظه دائمی 
 15 از  LRDIMM به ظرفیت بیش  و   DC

گــر بــه دنــبــال یــک ســرور  ترابایت مــی رســد. ا
گزینه  ایــن ســرور  entry-level هستید، 

کــاری  ــارهــای  ب بـــرای  ــا  ام مناسبی نیست، 
پیچیده تر یا یک سرور قدرتمند که می تواند 
کند،  میزبانی  را  مــجــازی  بــرنــامــه  چندین 

گزینه قوی است. R840 یک 
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 Lenovoســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور
  ThinkSystem SR630
هایی  محیط  در  تواند  می 
خوبی  به  سخت  شرایط  با 
کند و هزینه های انرژی  کار 
ــوان  ــدار ت ــق ــه م را نــســبــت ب
ــده،  ــه شـ ــ ــ ــاتــی ارائ مــحــاســب

پایين نگه دارد.

HPE Proliant DL325 Gen10
که عملكردی بهتر از  HPE Proliant DL325 Gen10 یک سرور همه منظوره تک سوکت است 

که Gen10 عملكردی 2 برابر بهتر نسبت  کثر سرورهای 2 پردازنده ای ارائه می دهد. قابل ذکر است  ا
کالس  که از یک پردازنده انتظار عملكرد در  به نسل قبلی خود دارد. این سرور برای سازمان هایی 

گزینه مناسبی خواهد بود.  DL325 Gen10 ،سازمانی دارند
DL325 یک پلتفرم مبتنی بر AMD EYPC نسل دوم است که امنیت کافی برای مطابقت با نیازهای 

سازمانی در آن گنجانده شده است. این سرور برای حافظه RDIMMهای 64 گیگابایتی دارد که تا 2 
کم انرژی و شاسی با منبع  ترابایت حافظه را پشتیبانی می کند. این دستگاه دارای مشخصات مصرف 
تغذیه )power-packed( به همراه 8 درایو NVMe، 2 اسالت PCIe 3.0 و گزینه های شبكه است.

IBM Power System E980
به عنوان دومین محصول IBM در این لیست، Power System E980 به عنوان یک ماژول چهار 
کاربردی در مقیاس بزرگ و حیاتی، این  4U سروری غول آسا است. ایده آل برای برنامه های  سوکت 

کاملی از قابلیت های اطمینان، در دسترس بودن و سرویس دهی ارائه می شود. سرور با لیست 
POWER9، E980 می تواند تا 48 هسته در هر سوکت و 64 ترابایت  با استفاده از چهار پردازنده 
گرچه سرور فقط 16 اسالت برای NVMe ارائه می دهد، E980 با ۳2 اسالت  حافظه را مدیریت کند. ا

برای اتصال بهینه بین اجزای سیستم در صدر لیست ما در بخش PCIe 4.0 قرار دارد.
گذاشتن منابع پردازنده POWER9، یكپارچگی  ک  Power System E980 همچنین با به اشترا

سرورهای کم استفاده را آسان می کند. با همه این اوصاف، E980 گزینه  خوبی برای شرکت هایی است 
که استفاده های زیادی از برنامه های AIX، IBM i و لینوکس دارند.

Oracle SPARC T8-1
که همین چند سال   SPARC M8 ما نمی توانیم لیست سرورهای رک برتر را بدون اشاره به پردازنده
 Oracle SPARC .پیش رکوردی جهانی برای عملكرد سازمانی جاوا به ثبت رساند، به پایان برسانیم
گزارشات  T8-1 در یک سرور فشرده 1U و تک سوکت، یک ماشین همه منظوره عالی است و طبق 

کاربردی جاوا است. ، پایگاه داده و برنامه های  2 برابر سریع تر از سیستم های رقیب برای نرم افزار
SPARC T8-1 که برای بارهای کاری سازمانی ساخته شده است، دارای DIMM 16 است و می تواند 

کثر حافظه 6.4 ترابایتی را با قابلیت های NVDIMM در خود داشته باشد. سرور تنها با 8 درایو  حدا
گذاری - تنها 4 درایو آن می تواند NVMe باشد - و 6 پورت PCIe 3.0، می تواند تا 25.6  قابل جا
 T8-1 کل استفاده می کنند، استفاده از  که از نرم افزار اورا کند. برای سازمان هایی  ترابایت را ذخیره 
برای یكپارچه سازی آن، گزینه ارزشمندی است. نرم افزارهای اضافی مانند Oracle VM برای کمک 

به مجازی سازی داخلی ارائه می شود.
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؛ در دنیای مدرن امروز هر روز شاهد افزایش چشمگیر تعداد افراد چند زبانه هستیم. این موضوع نتیجه درهم آمیزی  آمار براساس 

که بهترین راه یادگیری  آنجا   نیاز افراد به یادگیری زبان های دیگر را طلب می کند. از 
ً
که قاعدتا نسل ها و جامعه جهان وطنی است 

زبان، تمرین هرروزه آن است و تمرین هرروزه نیازمند محیط  مناسب برای آموزش و تمرین است، استفاده از اپلیکیشن های آموزش 

برای  را  کار می کنند، می تواند بهترین محیط  یادآوری  و  آموزش، تمرین  پایه  بر  و  گوشی تلفن همراه در دسترس است  که در  زبان 

کند.  بردی ایجاد  کار آموزش مستمر و 

گوشی هوشمند به همراه دارند؛ یک ابزار مطالعه ایده آل.  سال 2022 است و اغلب افراد مدام 

اپلیکیشن معرفی می شود. از میان هزاران  انگلیسی  اپلیکیشن های موبایلی یادگیری زبان  از بهترین  در این مقاله مجموعه ای 

۱۳ اپلیکیشن  برتر آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: معصومه احمدیان
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ELSA Speak / بهترین برای آموزش تلفظ
از بهترین های تقویت  اپــلــیــکــیــشــنELSA) English Language Speech Assistant( یكی 

این  بــودن  مفید  و  کارایی  در  زیــادی  کارشناسان  اســت.  مكالمه  مهارت های  بر  تكیه  با  انگلیسی 

اپلیكیشن اتفاق نظر دارند. این اپلیكیشن با استفاده از یک هوش مصنوعی پیشرفته برای تشخیص 

، اشتباهات تلفظی هجاها )Syllable( در صدای منحصربه فرد افراد را تشخیص داده و بیان  گفتار

کلمات را آموزش می دهد. درست 

کار با ELSA با یک تست تعیین سطح شروع می شود تا بسته به نتیجه، یک برنامه اختصاصی برای 

 ،)Pronunciation( تلفظ  کلی چهار درس عمومی شامل  که به طور  گرفته  شود  کاربر در نظر 

به صورت  که  Syllable Stress دارد  و   )Conversation( )Listening(، مكالمه  شنیدار 

برنامه  این  گذاشت.  تأثیر مثبت خواهد  کاربر  کالمی و شنیداری  ارتقای مهارت های  بر  تخصصی 

توسط بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، به تمامی زبان آموزان انگلیسی در هر سطحی 

توصیه شده است. حتی در صورت تسلط به زبان انگلیسی، بازهم ممكن است از آنچه این برنامه 

به دست می دهد، شگفت زده شوید!

این اپلیكیشن در دو نسخه اصلی )نسخه رایگان( و پریمیوم )نسخه ویژه با پرداخت ماهانه حدود 

( برای اندروید و ios در دسترس قرار دارد. 12 دالر

FluentU / بهترین برای غوطه وری در رسانه های انگلیسی زبان
که یک برنامه یادگیری زبان با رویكردی متفاوت و با روش یادگیری طبیعی، فرهنگ  این اپلیكیشن 

از  صحنه هایی  خبری،  گــزارش هــای  ازجمله  معتبر  آنالین  ویدیوهای  می دهد،  آمــوزش  را  زبــان  و 

فیلم های سینمایی، مصاحبه ها، سخنرانی ها، موزیک ویدئوها، تبلیغات، اخبار و آهنگ های آنالین 

انگلیسی زبان را با زیرنویس های تعاملی و ابزارهای دیگر در اختیار زبان آموزان قرار می دهد. کاربران 

نوشته  متخصصان  توسط  که  برنامه  این  زیرنویس های  درستی  و  صحت  به  می توانند  راحتی  به 

کنند. می شود، اعتماد 

آشنا می کند، می تواند یک  با عبارات روزمره و عامیانه رایج  را  اینكه FluentU زبان آموزان  به دلیل 

کامل به زبان انگلیسی باشد. کاربردی برای نزدیک شدن به تسلط  برنامه 

Mondly / بهترین برای انگلیسی پایه
بر  که  زبان است   40 از  برای بیش  کاربر  100 میلیون  از  با بیش  برنامه شناخته شده  Mondly یک 

که می توان  عبارات مكالمه برای موقعیت های روزمره تمرکز می کند و در آموزش عبارات محاوره ای 

کرد، عملكردی عالی دارد. دروس این برنامه براساس موضوعات  آنها استفاده  از  در زندگی واقعی 

، حیوانات خانگی و...  ، حمل و نقل عمومی، گرامر مختلف دسته بندی می شود؛ سفر

کسفورد  آزمون های تعاملی با همكاری انتشارات دانشگاه آ که بیشتر شامل  دروس این اپلیكیشن 

است، تمامی مهارت های اصلی زبان انگلیسی را هدف قرار می دهد. 
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Duolingo / بهترین برای انگلیسی عمومی
که یادگیری زبان انگلیسی را با درس های سریع، تابلوهای امتیازی، نمودارهای مهارت  این برنامه 

کمک به یادگیری سریع زبان انگلیسی طراحی شده است به  و... به یک بازی تبدیل می کند، برای 

Duolingo در حدود سه ماه به پایان رسیده  20 دقیقه، تمامی دروس  که با روزی تنها  طوری 

زیادی بخواند و  انگلیسی  کند، مقاالت  انگلیسی ساده صحبت  زبان  به  بود  کاربر قادر خواهد  و 

گوش دهد. در هرکدام از درس ها، 7 کلمه  کمی به برخی از عبارات اصلی انگلیسی  در زمان بسیار 

جدید براساس یک موضوع آموزش داده می شود. 

انگلیسی در  برنامه ها برای یادگیری زبان  از بهترین  Duolingo  یكی  گفت  کلی می توان  به طور 

سطوح مبتدی است.

Lingodeer / بهترین در ارائه جالب درس های مبتدی 
کاربر را از طریق درس های سرگرم کننده و ساختاریافته همراه با بازی ها  Lingodeer به سادگی   

کوتاه، از سطح مبتدی به متوسط می برد. این برنامه از نظر ساختار شباهت زیادی  و تمرین های 

بهDuolingo  دارد اما در مقایسه با آن، برنامه های درسی هدفمندتری دارد.

ژاپنی،  آلمانی،  از جمله اسپانیایی، فرانسوی،  Lingodeer به چندین زبان  انگلیسی در  دروس 

براساس مضامینی مانند ورزش، آب وهــوا، اعضای  و دروس  و ویتنامی در دسترس است  چینی 

بدن، خرید و... مرتب می شود.

Babbel / بهترین در آموزش کاربردی زبان 
کالس های  با  که شامل مكالمات واقع گرایانه همراه  15 دقیقه ای  از طریق درس های  برنامه  این 

آموزش واقعی و مكالمه ای  بر   Babbel آموزش می دهد. تمرکز  را  انگلیسی  زنده اختیاری است، 

زبان انگلیسی است و به گونه ای طراحی شده که استفاده هرروزه آن آسان است. با این اپلیكیشن، 

زبان انگلیسی از طریق مكالمات واقع بینانه آموزش داده خواهد شد.

کمک  به شما  انگلیسی  لغات  تلفظ هرچه صحیح تر  در  و  گوش داده  به صــدای شما   Babbel

که مطالعه شده، به خاطر خواهد ماند زیرا این  آنچه  که  می کند. همچنین می توان مطمئن بود 

کنید. یكی از  کنید، آنها را مرور  که قبل از اینكه درس های مهم را فراموش  برنامه یادآوری می کند 

که شخصًا به آنها عالقه  کمک می کند درس هایی را  که  گی هایBabbel  این است  جالب ترین ویژ

گرفته تا  که برای زندگی مهم است، از تجارت  کنید. می توان انگلیسی را با موضوعاتی  دارید، پیدا 

انگلیسی تبدیل به امری بسیار سرگرم کننده و  کرد؛ این باعث می شود یادگیری زبان  سفر تمرین 

ایجاد انگیزه بیشتر شود.

که ساختار زبان انگلیسی را به طور طبیعی )و نه حفظ مجموعه ای از قوانین( یاد  گر عالقه دارید  ا

Babbel یكی از بهترین هاست. بگیرید، 

Memrise / بهترین در آموزش معتبر و قابل اعتماد زبان
کارت ها و مثال های ویدیویی، ساده تر  کلمات جدید را از طریق بازی ، فلش  Memrise انتخاب 

کمک به  کلمات انگلیسی است و از چند روش خالقانه و خنده دار برای  که تمرکز آن بر  می کند چرا 
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کلمات استفاده می کند.  یادآوری معنی 

کاربران طراحی شده و از یک روش سرگرم کننده و  Memrise توسط  که دوره های  جالب اینجاست 

اپلیكیشن  این  که غریبه به نظر می رسند، استفاده می کند.  کلماتی  برای به خاطر سپردن  آسان 

کسی - چه زبان آموز مبتدی و چه پیشرفته - که می خواهد دایره لغات  آموزشی رایگان، برای هر 

گسترش دهد، توصیه می شود. خود را 

Rosetta Stone / بهترین برای یادگیری انگلیسی در انگلیسی
یک برنامه همه جانبه که به کاربر می آموزد بدون نیاز به ترجمه از زبان مادری خود به زبان انگلیسی، 

 ، کند. روش این برنامه در مقایسه با بسیاری از روش های دیگر کرده و صحبت  به طور طبیعی فكر 

با توضیحاتی  انگلیسی معموًال  آموزش  اپلیكیشن های  که  بسیار منحصربه فرد است. بدین معنی 

که Rosetta Stone  انگلیسی را با انگلیسی آموزش  به زبان مادری انگلیسی می آموزند در حالی 

می دهد.

این برنامه با به وجود آوردن محیطی آشنا و زیبا به صورت چندرسانه ای و بهره گیری از شیوه های 

مدرن از قبیل Audio-Lingual، Communicative و Task-Based Study برای آموزش، یكی 

از بهترین نرم افزارهای آموزش زبان های رایج و مهم دنیا از جمله انگلیسی است.

Mosalingua / بهترین برای یادگیری لغات
1500 کلمه  با  اثبات شده،  از طریق تكنیک های  را  Mosalingua کمک می کند دایره لغات خود 

کنید. کاربردی انگلیسی - در مرحله پایه - شروع  مهم و 

از فراموشی،  را درست قبل  کلمات  SRS کمک می کند  نام  به  از روشی  با استفاده  اپلیكیشن  این 

Mosalingua می تواند  SRS طراحی شده اند،  با  که  کارت هایی  با مكالمات و فلش  کنید.  مرور 

SRS مخفف باشد.  انگلیسی  زبان  کلمه مهم   1500 یادگیری موثر  به  کمک  برای  راه بسیار خوبی 

که با روشی مؤثر برای یادگیری یک زبان  Spaced Repetition Software  و نرم افزاری است 

از طریق تكرار در فواصل زمانی مشخص، تا حد قابل توجهی می تواند بر معضل فراموشی  زنده  و 

گیری زبانی همچون انگلیسی فائق آید. گان جدید در حین فرا واژ

Busuu /  بهترین برای تعامل با انگلیسی زبانان
و  کامل  برنامه های درسی  Busuu بسیار دقیق است و ساختار مناسبی دارد؛  آموزشی  محتوای 

روند آموزشی قابل قبول است. 

که  کردن به یک زبان خارجی هستند، افرادی  که عالقمند به روان صحبت  Busuu برای افرادی 

که با اپلیكیشن های آموزشی  کالس درس ترجیح می دهند و افرادی  خودآموزی را به هر دلیلی به 

 Free اپلیكیشن در سه نسخه  این  گزینه است.  برقرار می کنند، بهترین  ارتباط  تعاملی به راحتی 

80 میلیون نفر در سراسر جهان  Premium Plus در اختیار قرار دارد. حدود  و   ، Premium

از بهترین مزایای استفاده  از این رو یكی  از طریق این اپلیكیشن هستند و  در حال یادگیری زبان 

گرفت  یاد  آنان  از  زبان آموزان متصل شد،  که می توان در هر زمانی به دیگر  busuu این است  از 

اپلیكیشن های  که در دیگر  زبان آموزان، چیزی است  آنالین  بزرگ  این جامعه   کمک خواست.  و 

آموزش  به  و سرگرم کننده  با روش هایی جذاب  اپلیكیشن  این  کمتر دیده می شود.  زبان  آموزش 
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و  ژاپنی، پرتغالی، اسپانیایی، روسی، لهستانی  ایتالیایی،  آلمانی،  زبان عربی، چینی، فرانسوی،   11

ترکی استانبولی می پردازد. به عنوان مثال عالوه بر آموزش زبان، Busuu به آموزش نكات فرهنگی 

که بومی زبان موردنظر  زبان های مختلف نیز می پردازد. همچنین در این برنامه می توان افرادی را 

کرده و با آنها تعامل داشت. هستند، پیدا 

Pimsleur / بهترین در آموزش کامًال صوتی
آموزش  بهترین مجموعه های صوتی  از  یكی   Pimsleur زبان مختلف.   51 آمــوزش  با  برنامه ای 

و نوشتن.  تا خواندن  تمرکز دارد  و عملی  کالمی مؤثر  ارتباطات  بر  بیشتر  که  انگلیسی است  زبان 

گوش دادن روزی یک درس، پس  تا با  اپلیكیشن در قالب ۳0 درس طراحی شده  برنامه های این 

گرفت. دروس حاوی اعالن های  را فرا  انگلیسی  رایج زبان  از مكالمه های  ۳0 روز بتوان بسیاری  از 

کند  کلمات، جمالت و اصطالحات را پس از یک فرد بومی تكرار  کاربر می خواهد  که از  گفتاری است 

گان،  گذاشتن واژ کنارهم  کند و یا با  که قبًال در درس آموخته تكرار  گرفته، عبارتی را  تا تلفظ ها را یاد 

یک عبارت جدید بسازد. 

BBC Learning English / بهترین برای زبان آموزان متوسط
کاربردی ارائه  برنامه رسمی یادگیری زبان انگلیسی BBC تمامی دروس و سرفصل ها را در یک پكیج 

اپلیكیشن  این  به روز باشند.  و  برده  باال  را  انگلیسی خود  بتوانند سطح دانش  زبان  آموزان  تا  کرده 

از طریق برنامه به دروس  آفالین نیز بتوان  کرده تا به صورت  را فراهم  امكان دانلود دروس صوتی 

گوش داد. دروس صوتی در سه قسمت ارائه می شوند: قسمت اول 6 دقیقه آموزش زبان، قسمت 

زبان آموزان  کاربردی.  و  لغات جدید  آموزش  6 دقیقه  گرامر و قسمت سوم  آموزش  6 دقیقه  دوم 

شبكه های  و  اس.ام.اس  طریق  از  را  خــود  محبوب  سرفصل های  و  دروس  می توانند  همچنین 

ک بگذارند. اجتماعی به اشترا

 
IELTS بهترین برای آمادگی آزمون / IELTS Prep

این اپلیكیشن توسط British Council که مجری و برگزارکننده دوره های آمادگی و آزمون آیلتس 

که قصد  کاربردی برای زبان آموزانی است  برنامه های  از بهترین  است، تولید و منتشر شده و یكی 

برون مرزی دارند  و فعالیت های حقوقی  کشورها  ادامه تحصیل در دانشگاه های دیگر  مهاجرت، 

برای  IELTS Prep  که به طور اختصاصی  TOEFL هستند.  یا   IELTS آزمــون  گذراندن  به  و ملزم 

آماده سازی زبان آموزان جهت شرکت در امتحانات طراحی و منتشر شده  است، به ارائه راهنمایی 

، روند یادگیری  آزمون می پردازد و با نمایش نمودار پیشرفت زبان آموز از  آمادگی پیش  جامع برای 

را نشان می دهد.

www.flunetu.com منبع: 
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کامپيوتری و نقش آفرینی اطالعات در دنیای تجارت، دستگاه های ذخیره ساز اهمیت  امروزه با رشد و توسعه روزافزون شبکه های 

وظیفه ذخیره مطمئن و حجیم اطالعات را برعهده   )Storage( زیادی در ارتباطات و فناوری اطالعات ایفا می کنند. ذخیره سازها 

آنالین به داده ها و یا قابلیت  DAS با  اهدافی مانند دسترسی  SAN ، NAS و  که بدین منظور از روش های مختلفی ازجمله  دارند 

که از نظر هزینه راه اندازی اولیه، نحوه ذخیره سازی و... با یکدیگر متفاوتند. آرشیو و نگهداری اطالعات بهره می برند 

، شبکه سازی  شرکت Dell EMC با سابقه ای درخشان در حوزه فضای ابری، زیرساخت های همگرا، حفاظت داده، ذخیره سازی، سرور

و... با ارائه محصولی به نام PowerStore موفق به عرضه سطح جدیدی از چابکی عملیاتی به همراه فناوری پيشرفته ذخیره سازی 

شده است. این محصول با توانایی باال در میزبانی و ذخیره سازی داده ها و با بهره مندی از پيشرفته ترین فناوری های ذخیره سازی، 

کرده است. ح  نام خود را در میان پيشتازان ذخیره سازی مطر

Hitachi نیز محصوالت ذخیره سازی در رده متوسط تولید می کنند. به عنوان مثال استوریج های  HPE و  البته شرکت هایی مانند 

که رقیب اصلی PowerStore شرکت EMC محسوب می شوند.  HPE Primera و HPE 3PAR از محصوالت شرکت HPE هستند 

نسل به نسل با  ذخیره سازهای پرسرعت 
 PowerStore

نویسنده: علی ذوالفقاری
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PowerStore قابلیت های سخت افزاری
کنون دو  تا که  Dell EMC است  از تجهیزات ذخیره سازی میان رده شرکت  PowerStore یكی 

نسل از آن عرضه شده است. برتری این راهكار ذخیره ساز نسبت به  هم نسل های خود این است 
که از SSD NVMe پشتیبانی می کند. SSD NVMe دیسک های فلش با سرعت باالتریی هستند 
که 7 تا 10 برابر از ذخیره سازهای هم رده خود سریع تر است. ماحصل دیسک های NVMe در این 
کنترلرهای  ، سرعت باالست. ذخیره ساز PowerStore قابلیت Cluster شدن دارد و  ذخیره ساز
کنار دیسک های NVMe، سرعت IOPS )تعداد  آن با یكدیگر Cluster می شوند. این قابلیت در 

ورودی و خروجی داده در هر ثانیه( قابل قبولی ارائه می کند. 
از  این ذخیره ساز  که  آنجا  از  Metro Clustering است.  این محصول  از مزیت های  یكی دیگر 
و  باالی نوشتن  نیاز به سرعت  که سرویس ها  باالیی برخوردار است، می تواند در مواردی  سرعت 

گیرد.  خواندن )Write/Read( اطالعات دارند، مورد استفاده قرار 
PowerStore محصول جدیدی است،  اینكه  به  توجه  با  که  نكته ضروری است  این  به  اشاره 
را به خود اختصاص نداده  کشور  از بازار  علیرغم ظرفیت های باالی آن، هنوز سهم قابل توجهی 

است.

PowerStore انواع مختلف
از دو نسل، دو  PowerStore عرضه شده است. در هرکدام  از ذخیره سازهای  کنون دو نسل  تا

 . PowerStore X و PowerStore T سری محصول معرفی و ارائه شد؛
Unified پشتیبانی می کنند. File یا  که ازBlock  و  T ذخیره سازهایی  هستند  مدل های 

نیز دارا  را  استوریج  قابلیت مجازی سازی روی خود  که  نیز ذخیره سازهایی هستند   X مدل های 
هستند؛ یعنی خود ذخیره ساز می تواند میزبان ماشین های مجازی شود و نیازی به سرورها نیست 
 IOPS ،و به دلیل حذف رابط و سیستم عامل و اینكه ماشین ها مستقیمًا روی ذخیره ساز هستند

و سرعت بیشتری در ذخیره و خواندن اطالعات در اختیار قرار می دهد. 
مدل های T و X نسل اول شامل سری های 500، 1000، ۳000، 5000، 7000، 9000 است. 

T و X نسل دوم شامل سری های 1200 - ۳200 - 5200 و 9200 است.  مدل های 
تعداد  تنها   ،PowerStore اول  نسل  در  که  اســت  ایــن  در  دوم  و  اول  نسل  مدل های  تفاوت 
روی  بر   NVMe دیسک های  مثال  عنوان  به  شــود.  می  پشتیبانی   NVMe SSD از  محدودی 
شاسی اصلی پشتیبانی شده و روی Expansion ها صرفًا SSD SAS قابل استفاده است. این در 
کامل NVMe SSD هستند  که در نسل دوم  Expansion Enclosure هم به طور  حالی است 
برابری  SSD SAS قابل استفاده نیست، به همین دلیل شاهد سرعت چندین  آنها  و دیگر روی 
که در محصوالت مشابه،  هستیم؛ همین موضوع باعث مزیت این محصول نسبت به رقباست چرا 
Expansionها در این رده از محصوالت ذخیره سازی، هنوز از SSD SAS استفاده می شود و در 

استفاده از NVMe SSD محدودیت وجود دارد.
 Disaster Recovery (DR( می توان راهكارهای ،PowerStore با قابلیت های ذخیره سازهای

کرد.  کم پیاده سازی  و )Business Continuity (BC را با هزینه های 
آن  کنترلرهای  Cluster شدن  این محصول  قابلیت های  از  اشاره شد، یكی  باال  که در  همانطور 
که در  را در پی دارد؛ به طوری  قابل قبول در نوشتن و خواندن اطالعات  ارائه سرعت  که  است 

نـــســـل  و  د ن  کـــــــنـــــــو تـــــــا
ی  هــــــا ز ه ســــــا خــــــیــــــر ذ ز  ا
PowerStore عرضه شده 
است. در هرکدام از دو نسل، 
دو سری محصول معرفی و 
 PowerStore T ارائه شد؛

 . PowerStore X و
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 Appliance همه سری های آن، تا چهار 
node می تواند کالستر شود و به هرکدام از 

آنها تعدادی Expansion اضافه می شود 
ــا  Expansionهــ ایــن  از  کــه روی هــرکــدام 
حجم  که  می گیرد  قــرار   SSD NVMe نیز 
می کند.  ارائــه  محسوس  سرعت  با  دیتای 
البته در مدل های مختلف، حجم و سرعت 

ارائه می شود.  متفاوتی 
سری های Gen 2، قابلیت پشتیبانی کامل 
 NVMe و بدون محدودیت از دیسک های
را دارا هستند و از آخرین نسل پردازنده های 
که دارای مزیت  بــرخــوردار هستند   Intel

Native Block Metro Volume است. 

 Disaster که در راهكارهای  بدین معنی 
 Business Continuity Recovery و 

 VMware ــازی  ــجــ مــ زیـــرســـاخـــت هـــای 
vSphere بدون نیاز به تهیه سخت افزاری 

دیگری نظیر VPLEX یا Metro Node و یا 
الیسنس های نرم افزاری، قابلیت پیاده سازی 
  vSphere Metro Storage Cluster

بصورت Active-Active در دو مرکز داده 
مجزا از هم وجود دارد. 

این  دوم  نسل  قابلیت های  از  دیگر  یكی 
برای  بودن داشبورد ساده  دارا  محصول، 
راهبری، پیكربندی، راه اندازی، بروزرسانی 

و... است.
قــابــلــیــت  از  مـــحـــصـــول هــمــچــنــیــن  ایـــــن 

ــوردار  ــرخـ بـ  Resource  Balancing

کـــردن چند  کــالســتــر  کــه در صـــورت  اســت 
، براساس پایش  PowerStore با یكدیگر

انجام  دستگاه ها  بین  که  ینگ  مانیتور و 
ــا  ــ PowerStoreه را میان  بــار  مــی دهــد، 
توزیع می کند که این امر در کارآیی محصول 
تأثیر  که در اختیار قرار می دهد،  و سرعتی 

بسزایی دارد.

"آلیاسیس  شرکت  رقابتی  مزیت های 
محصول  از  استفاده  در  ارتباط" 

PowerStore
آلیاسیس به صورت تخصصی با محصوالت 
کـــار مــی کــنــد و طبق   Dell EMC شــرکــت 
 Dell EMC از  رزومـــه و ســوابــق مــوجــود، 
پشتیبانی خوبی دارد و قادر است به راحتی 
به مشتریان خود خدمات مطمئن  و پایدار 
پروژه های  کثر  ا نیز  از نظر فنی  کند.  ارائــه 
 Dell  EMC آلیاسیس  شــرکــت  فنی  تیم 
آن،  مختلف  ذخیره سازهای  روی  و  بــوده 
آلیاسیس هم  اســت. شرکت  پــروژه داشته 
قابلیت فروش و هم قابلیت های فنی این 

کامل داراست. محصوالت را به طور 
گــفــتــه شــد،  ــن  ــ ــه پــیــش از ای کـ هــمــانــطــور 
اســت؛  PowerStore محصولی جــدیــد 

نسل اول آن حدود یک سال پیش و نسل 
دوم آن چند ماه پیش عرضه شده است. 

و  مختلف  بررسی های  با  آلیاسیس  شرکت 
که  ، به این نتیجه رسید  سنجش نیاز بــازار
سازمان و شرکت های بزرگ نظیر بانک ها و 
شرکت های پرداخت الكترونیک که به دلیل 
کــنــش هــای بـــاال، نــیــاز بــه ســرعــت بیشتر  تــرا
بــه خرید  ــد، مجبور  ــ در ذخــیــره ســازی دارن
 ،)Enterprise( بــاال  ذخیره سازهای رده 
بــاال هستند.  حــرفــه ای و صــرف هزینه های 
 ،PowerStore که با  این در حالی است 
ــا، به  ــ مشتریان بـــرای ذخــیــره ســازی داده ه
هزینه های  کــه   Enterprise محصوالت 
هنگفت به آنها تحمیل می کند، نیازی ندارند 
از قابلیت های باالیی  که  و با این محصول 
مانند ظرفیت و سرعت باال برخوردار است، 

به راحتی نیازهای آنها مرتفع می شود. 
و  کارایی  به  نسبت  پایین تر  بسیار  هزینه 
 ،PowerStore سرعت باال در استفاده از
شرکت  شد  باعث  که  هستند  مزیت هایی 
راهــكــار مناسب  ایــن  ــه  ارائ بــرای  آلیاسیس 
ذخیره سازی به مشتریان، به این تكنولوژی 

روی آورد.
این  تولیدکننده  شرکت  ادعـــای  بــراســاس 
مزیت هایی  از   PowerStore محصول، 
ــاده، مفاهیم  ازجــمــلــه داشــبــورد بسیار سـ
بروزرسانی  ارتقاء و  کانفیگ ســاده،  ســاده، 
کلی  ــاده و... بــرخــوردار اســت و بــه طــور  س

پیچیدگی های خاصی ندارد. 
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به  باشید. خود عبارت توضیح چندانی  انقالب صنعتی چهارم مواجه شده  یا   Industry 4.0 با اصطالح  اخیرا  شاید شما هم 

مخاطب نمی دهد، اما به نظر می رسد یکی از داغ ترین عبارات در تولید باشد. در طول چند صد سال گذشته، چهار روند تکنولوژیکی 

عمده وجود داشته است که هم صنعت و هم تولید را متحول کرده است. اولین مورد ترکیب مکانیزاسیون با بخار و آب بود. دوم تولید 

کرد. سومین مورد، ظهور سیستم های الکترونیکی و فناوری اطالعات و اتوماسیون بود. حاال در عصر حاضر با  انبوه و برق را ترکیب 

Industry 4.0 روبرو هستیم. گسترش فناوری های ارتباطی و پيشرفت سیستم های فیزیکی-سایبری با انقالب صنعتی چهارم یا 

  Industry 4.0 
 تکنولوژی ها، دستاوردها و آینده تولید انبوه

نویسنده:  لیال محمدپور
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Industry 4.0 چیست؟
Industry 4.0 یا انقالب صنعتی چهارم، 

به جدیدترین مرحله انقالب صنعتی اشاره 
Insights PwC، این عبارت  دارد. طبق 
اشـــاره دارد  انــقــالب صنعتی  بــه چهارمین 
و دارایی های فیزیكی  افــراد  که ماشین ها، 
یكپارچه  دیجیتال  کوسیستم  ا یــک  بــه  را 
به طور  کوسیستم  ا ایــن  مــی کــنــد.  متصل 
یكپارچه داده ها را تولید، تجزیه و تحلیل و 
ارتباط می دهد و گاهی بر اساس آن داده ها 
بدون نیاز به مداخله انسان اقدام می کند. 
ارتباطات متقابل،  بر  به شدت  این روش 
اتوماسیون، یادگیری ماشینی و داده های 
انــقــالب صنعتی  اســـت.  بــالدرنــگ متمرکز 
چهارم شامل اینترنت صنعتی اشیا و تولید 
فــنــاوری به تولید  ایــن  هوشمند مــی شــود. 
دیجیتال  فــنــاوری  بــا  عملیات  و  فیزیكی 
داده هــای  و  ماشینی  یادگیری  هوشمند، 

متصل  سیستم های  تــا  می پیوندد  ــزرگ  ب
که بر  کند  بهتری را برای شرکت هایی ایجاد 
تولید و مدیریت زنجیره تامین تمرکز دارند.
اما همه  دارد،  هر شرکت شرایط متفاوتی 
روبرو هستند  با یک چالش مشترک  آن ها 
ــه بینش  ب اتــصــال و دســتــرســی  ــه  ب نــیــاز   -
بالدرنگ در سراسر فرآیندها، محصوالت و 
افراد. انتظار می رود انقالب صنعتی چهارم، 
که استفاده از نیروی بخار  درست همانطور 
19آغـــاز  قــرن  را در  انــقــالب صنعتی  اولــیــن 
کند.  ایجاد  کرد، تحولی در جهان صنعتی 
تعداد دستگاه های متصل به هم که امروزه 
برای  مورد استفاده قرار می گیرند، فرصتی 
جمع آوری اطالعات و امكان تصمیم گیری 
فراهم  را  فــنــاوری  و  مدیریت  در  پیشرفته 
بهبود  زیـــادی  حــد  تــا  را  تولید  کــه  می کند 
می بخشد. انقالب صنعتی چهارم می تواند 
کند. در  کمک  ــا  کــاربــردی شــدن داده ه به 

دســتــرس بــودن اطــالعــات در ســراســر یک 
استفاده  صورت  در  سیستم ها  یا  سیستم 
صحیح می تواند به ابزاری قدرتمند تبدیل 

شود.
این فناوری های جدید به پیشرفت تولید 
کمک می کنند، اما ریسک هایی هم دارند. 
داده هــای حساس شرکت ممكن است در 
کوچک، حساس  شبكه ای از دستگاه های 
که  انــرژی و در هم تنیده پخش شوند،  به 
با رویكرد  کامال متفاوتی  چشم انداز تهدید 
امــروزه  که  رایــانــه شخصی اســت  بر  مبتنی 
کثر کسب وکارهای کوچک و متوسط از آن  ا

استفاده می کنند.

4 حوزه کلیدی انقالب صنعتی چهارم
نگاه به انقالب صنعتی چهارم و بررسی آن 
مفید  هم پوشانی  دارای  بخش  چهار  در 

است:
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)Cobots( کوبات ها سیستم های فیزیکی-سایبری )CPS( و 
جلد  سایبری:  فیزیكی  سیستم های  بــرای  چارچوب  عنوان  با   201-1500  NIST ویــژه   نشریه  طبق 
تعاملی  شبكه های  شامل  که  هستند  هوشمندی  سیستم های  سایبری  فیزیكی  »سیستم های   ،1
مهندسی شده از اجزای فیزیكی و محاسباتی هستند«. این سیستم ها بسیار به هم پیوسته و یكپارچه 
هستند، عملكردهای جدیدی را برای بهبود کیفیت زندگی ارائه می دهند و پیشرفت های تكنولوژیكی 
کنش اضطراری، مدیریت جریان  را در زمینه های حیاتی مانند مراقبت های بهداشتی شخصی، وا
 CPS .از انرژی ممكن می سازند ترافیک، تولید هوشمند، دفاع و امنیت داخلی و تامین و استفاده 
کاربردی نوآورانه و تأثیرگذاری بر بخش های اقتصادی  کردن برنامه های  پتانسیل زیادی برای فعال 

متعدد در اقتصاد جهانی دارد.
کنترل محیط  و  برای نظارت  با محاسبات تعبیه شده  را  CPS عمومًا حسگرها و شبكه های حسگر 
که به محرک های خارجی اجازه می دهد تا سیستم  فیزیكی ترکیب می کند، با حلقه های بازخوردی 
کنند. از دیدگاه صنعت تولید، یک CPS یک موجودیت  کنترل یا محاسبات فعال  را از طریق ارتباط، 
از  کنترلی متشكل  رایانه ها و اجزای  با  که   ، کمپرسور یا  اینترنت است، مانند پمپ  بر  فیزیكی مبتنی 

حسگرها و محرک ها همراه شده است.
تولیدکنندگان به سرعت در حال استفاده از ربات ها هستند، ربات هایی با تعامل فیزیكی مستقیم با 
کوبات ها، درست مانند ربات های صنعتی سنتی، از یک  کاری مشترک.  کاربر انسانی در یک فضای 
کارخانه تولیدی،  را برای انجام وظایفی در یک  آن ها  که می توان  بازوی مكانیكی تشكیل شده اند 
کنار  که در  کرد، در حالی  برنامه ریزی  کیفیت و بسته بندی،  بازرسی   ، مانند جابجایی مواد، مونتاژ
کوبات ها ممكن است  کاهش یافته،  که خطرات ایمنی در سال های اخیر  کار می کند. در حالی  انسان 
کنند. هماهنگی نزدیک آن ها با انسان ها مستلزم ارزیابی ریسک برای محافظت از  خطراتی را ایجاد 

کارگران و تجهیزات است.

کالن داده اینترنت اشیا و 
، سفت افزار و  ، نرم افزار که شامل سخت افزار از دستگاه ها اطالق می شود  اینترنت اشیا به شبكه ای 

در دور نمایی که از صنعت 4.0 
انتظار می رود کارخانه های 
که  است  هوشمندی  تمام 
ارتباط در آنها ارتباط ماشین 
با ماشین )M2M( است و 
در کمترین زمان تولیدات با 
بــازار  در  را  مطلوب  کیفیت 

کنند. عرضه می 
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محرک هایی است که به دستگاه ها امكان اتصال، تعامل و تبادل آزادانه داده ها و اطالعات را می دهد. 
اینترنت اشیا در مورد اتصال »چیزها« مانند اشیاء و ماشین ها به اینترنت و در نهایت به یكدیگر است.
کالن داده  که اینترنت اشیا داده ها را از اشیاء فیزیكی مانند یک حسگر جمع آوری می کند،  در حالی 
کارآمدتر و موثرتر این داده ها را فراهم می کند. ترکیب اینترنت اشیا و  امكان پردازش و ذخیره سازی 

کالن داده، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را برای بهبود تولید در دسترس قرار می دهد.

)CMFGS( تولید ابری
استفاده از برنامه های ابری داخلی یا خارجی در تولید می تواند منابع و قابلیت ها را به خدمات تبدیل 
گذاری  ک  کرد و امكان اشترا کند. سپس می توان این خدمات را به صورت یكپارچه مدیریت و اجرا 
کرد. تولید ابری می تواند خدمات تولید ایمن و قابل اعتماد، با  گردش منابع و قابلیت ها را فراهم  و 

کل چرخه عمر تولید ارائه دهد. کیفیت باال، ارزان و بر اساس تقاضا را برای 
که از یک مخزن خدمات مجازی سازی  CMfg نوعی سیستم موازی، شبكه ای و توزیع شده است 

شده یكپارچه و متصل به هم از منابع و قابلیت های تولید تشكیل شده است که به عنوان »ابر تولید« 
شناخته می شود. این فناوری همچنین شامل قابلیت های مدیریت هوشمند و استفاده بر حسب 
کاربران درگیر در ساخت یک محصول می شود. تقاضا از خدمات برای ارائه راه حل هایی برای انواع 

اتوماسیون
همه سیستم هایی که داده ها را جمع آوری کرده و انتقال می دهند، برای خدمت به منظور کارآمدتر و 
کردن شیوه های صنعتی و تولیدی وجود دارند. این بخش اساسی انقالب صنعتی چهارم  مستقل تر 

ــیــل اصــلــی مــحــبــوبــیــت و  دل
تولید  به  وزافـــزون  ر اعتقاد 
ابری، تداوم و پایداری آن و 
اثرات و هزینه های زیست 

کمتر آن است. محیطی 



صی
خص

ه ت
گا

ن

             

47

دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

۱۹ شمــاره 
۱4٠۱ آذر 

، ارائه شفافیت  گسسته قبلی از طریق سخت افزار و نرم افزار است. فناوری برای اتصال سیستم های 
کردن  غیرمتمرکز  و  درنــگ  بال  تصمیم گیری  امكان  انسانی،  تصمیم گیری  فرآیند  تقویت  اطالعات، 

کاهش یابد. کار می رود تا بسامد تداخل انسانی  تصمیم ها در سیستم های تكنولوژیک به 
هر چهار بخش انقالب چهارم صنعتی به برقراری ارتباط در موارد زیر بستگی دارد:

• ماشین آالت و سیستم های مدیریت تولید
• اطالعات در سراسر فرآیندهای تولید

• اطالعات در طول چرخه عمر تولید
ارتباطات برای موفقیت حیاتی است

ارتباطات باید محافظت  افراد متكی است.  ارتباط بین ماشین ها، حسگرها و  بر  ارتباطات متقابل 
شوند و برای اجرای موفقیت آمیز انقالب صنعتی چهارم حیاتی هستند. ارتباطات و امنیت سایبری 
که  از فرصت هایی  کامل  گرفته شوند. برای استفاده  نمی توانند به عنوان فرآیندهای مجزا در نظر 
انقالب صنعتی چهارم ارائه می کند، تولیدکنندگان در هر مقیاسی باید توانایی ها و خطرات احتمالی 

کنند. آن را درک 
کسب وکارها پیچیده هستند و اشتباهات در جمع آوری داده ها اغلب ناشی از سیستم های مختلف 
کسب وکارها  که چیزها را به طور متفاوتی اندازه گیری می کنند. رویكرد انقالب صنعتی چهارم به  است 
و  الت  آ ماشین  خــرابــی  بــه  مــربــوط  مشكالت  و  یابند  دســت  بیشتر  وری  بهره  بــه  تــا  می کند  کمک 
سیستم های کنترل را برطرف کنند. یک شرکت تولیدی با افزودن حسگرها از طریق کارخانه می تواند:

از دیـــدگـــاه صــنــعــت تــولــیــد، 
موجودیت  یــک   CPS یــک 
اینترنت  بــر  مبتنی  یکی  فیز
اســـــــت، مـــانـــنـــد پـــمـــپ یــا 
کــه بــا رایــانــه ها   ، کــمــپــرســور
کــنــتــرلــی متشکل  ــزای  ــ اج و 
ازحسگرها و محرکها همراه 

شده است.
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• بر جریان تولید نظارت بال درنگ داشته باشد.
کاهش دهد. کاری را  • ضایعات محصول و دوباره 

• بر موجودی و تولید نظارت داشته باشد.
داده های جمع آوری شده توسط حسگرها می توانند برای تجزیه و تحلیل به ابر ارسال شوند و 
به ایجاد مدل های پیش بینی کننده و توسعه هشدارهای نگهداری مبتنی بر شرایط کمک کنند. 
افتادن  کار  از  زمان  بینی دقیق خرابی دستگاه،  با پیش  کارخانه می توانند  سپس مهندسان 
کارخانه می توانند شرایط  کارخانه را افزایش دهند. مدیران  کاهش دهند و خروجی  دستگاه را 
کنند. متغیرهایی مانند دما را می توان برای صرفه جویی  کنترل و مدیریت  کارخانه را از راه دور 
در انرژی و کاهش هزینه های سربار کنترل کرد. مدیران عملیاتی می توانند از داده های حسگرها 
کنند.  برای مشاهده وضعیت خط تولید و انجام تنظیمات الزم برای مدیریت هزینه ها استفاده 
کند، خرابی  بخش تحقیق و توسعه می تواند بینش هایی در مورد الگوهای مشتری ها دریافت 
کارخانه بهتر شود. مدیران  تجهیزات را ردیابی کند و مشكالت را مهندسی مجدد کند تا عملكرد 
را برای تعمیر و نگهداری  که چه زمانی باید منابع  خدمات میدانی می توانند تشخیص دهند 
که خرابی تجهیزات و هزینه های خدمات تجهیزات را به حداقل  کنند،  پیش بینی شده مستقر 

می رساند.
کسب وکار فراهم  را در تمام بخش های  از داده ها  انقالب صنعتی چهارم امكان استفاده بهتر 
می کند. داده ها در قالبی قابل هضم ارائه می شوند و اطالعات عملی را ارائه می دهند و به نوسازی 
کمک می کنند. این امكان برقراری ارتباط بهتر را هم بین بخش های داخلی و هم با  کسب وکار 

کنندگان فراهم می کند. مشتریان و تامین 
که به نظر می رسد پیاده سازی فرایند های انقالب صنعتی چهارم بسیاری از مشكالت  در حالی 
امنیت سایبری  را حل می کند، ممكن است نگرانی های جدیدی در مورد  کسب و کارها  تولید 
ح شود. استفاده از حسگرها و دسترسی از راه دور ممكن است نقاط ورود هكرها، مجرمان  مطر
از اجرای  کند. قبل  را برای دسترسی به سیستم های شرکت فراهم  یا رقبای صنعتی  سایبری 
فناوری های جدید، ارزیابی ریسک سایبری باید انجام شود تا درک کاملی از نیازها و قابلیت های 

امنیت سایبری شرکت ارائه شود.

 جمع بندی
که با شروع به تطبیق  که می توانیم انتظار داشته باشیم  انقالب صنعتی چهارم اصطالحی است 
مفاهیم آن توسط سازندگان، بیش از پیش در مورد آن بشنویم. امنیت سایبری جنبه مهمی 
بود.  خواهد  آینده  در  صنعتی  انقالب  بعدی  مرحله  موفقیت  متضمن  و   OT و   IT ادغــام  از 
کارگیری  که برای استفاده از مزایای انقالب صنعتی چهارم اقدام به استقرار و به  کسب وکارهایی 
که این فناوری ها به صورت ضمنی  فناوری های مربوط به آن می کنند باید در مورد ریسک هایی 
کار بگیرند. کاهش خطرات به  همراه خود دارند اطالعات داشته باشند و اقدامات موثر را برای 

قــبــل،  از  تــحــلــیــل  و  تــجــزیــه 
حقیقی،  زمـــان  ــای  ــ داده هـ
الت مــتــصــل بــه  ــن آ ــ ــی ــ ــاش ــ م
اتـــومـــاســـیـــون  و  ایـــنـــتـــرنـــت 
کــنــنــد تا  کــمــک  مــی تــوانــنــد 
بــحــث رســیــدگــی و حل  در 
مـــشـــکـــالت احـــتـــمـــالـــی در 
نگهداری و مدیریت زنجیره 
تامین، به صورت پيشگیرانه 

کنید. عمل 
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یا واقعی  برای تشخیص جعلی  از جریان خون    FakeCatcher

بودن ویدیوهای دیپ فیک استفاده می کند.
برپایه این گزارش؛ دیپ فیک یكی از فناوری های جنجالی ایجاد شده 
جعلی  فیلم های  و  عكس  ساخت  ــرای  ب مصنوعی  هــوش  پایه  بــر 
و  باشد  جوامع  بــرای  بزرگی  تهدید  می تواند  که  اســت  و ساختگی 
کنون،  ا و غیر اخالقی استفاده شود.  با اهداف مجرمانه  همچنین 
نــام  ــا  ب دیــپ فــیــک  لحظه  در  تشخیص  سیستم  ــیــن  اول از  ایــنــتــل 

کرده است. FakeCatcher رونمایی 

96 درصدی  خ دقت  که این محصول دارای نر اینتل ادعا می کند 
است و با تجزیه و تحلیل »جریان خون« در پیكسل های ویدیویی 
کند. کاربران را در چند میلی ثانیه ارائه  کار می کند تا نتایج موردنظر 
اینتل،  آزمایشگاه های  ارشد در  "، دانشمند تحقیقاتی  "ایلكه دمیر
ایالتی  دانشگاه  از  چیفتچی«  »امــور  همكاری  با  را   FakeCatcher
از  ایـــن مــحــصــول  ــرده اســـت.  کـ نــیــویــورک در بینگهمتون طــراحــی 
سخت افزار و نرم افزار اینتل استفاده می کند، روی سرور اجرا می شود و 
رابط کاربری خود را از طریق یک پلتفرم مبتنی بر وب دریافت می کند.
مبتنی  فیک  ــپ  دی تشخیص  سیستم های  از  بــســیــاری  بــرخــالف 
ــررســـی مــی کــنــنــد،  ــام را بـ کـــه داده هـــــــای خــ ــر یـــادگـــیـــری عــمــیــق  بـ

FakeCatcher  بر سرنخ های درون ویدیوها متمرکز است. در واقع 

یا فوتوپلتیسموگرام  از روش تغییر حجم سنجی نوری  این سیستم 
Photoplethysmogram یا PPG استفاده می کند که می تواند 

که توسط عروق خونی در بافت زنده جذب یا منعكس  میزان نوری 
کند. می شود را اندازه گیری 

گفت: شما نمی توانید  VentureBeat درباره این روش  دمیر به 
از نظر محاسباتی قابل مشاهده  را با چشمان خود ببینید، اما  آن 
کنون برای دیپ  است. سیگنال های PPG شناخته شده اند، اما تا

فیک استفاده نشده اند.
از ۳2   PPG FakeCatcher، سیگنال های  که در  او توضیح داد 
نقطه روی صورت جمع آوری شده و سپس نقشه های PPG از اجزای 

زمانی و طیفی ایجاد می شوند.
به یک  این نقشه ها،  از دریافت  ادامــه توضیح داد: پس  دمیر در 
شبكه عصبی کانولوشن در باالی نقشه های PPG آموزش می دهیم 
کمک  کند. سپس با  آنها را به عنوان جعلی یا واقعی طبقه بندی  تا 
برای   Deep Learning Boost اینتل مانند چارچوب  فناوری های 
را  آن  512، می توانیم   Advanced Vector Extensions و  استنتاج 

کنیم. کثر 72 جریان تشخیص هم زمان اجرا  در زمان واقعی و حدا

سیستم تشخیص فوری دیپ فیک با دقت 96 درصد
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ساخت یک کشور در متاورس چالش های فنی زیادی را به همراه دارد 
کمیت آن را در بر می گیرد. و جنبه هایی مانند قلمرو، فرهنگ و حا

آرام، به عنوان پاسخی  کشور جزیره ای تووالو )Tuvalu( در اقیانوس 
به تهدید افزایش سطح آب دریاها، قصد دارد نسخه ای از خود را در 
متاورس ایجاد کند. »سیمون کوفه«، وزیر دادگستری، ارتباطات و امور 
خارجه تووالو، این خبر را به رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان 

ملل متحد COP27( 2022( اعالم کرده است.
که »بدترین سناریو« ممكن را در بر می گیرد؛  گفت این برنامه  کوفه 
شامل ایجاد یک نسخه دیجیتالی مكمل از تووالو در متاورس به منظور 

شبیه سازی جزایر زیبا و حفظ فرهنگ غنی آن می شود.
که متاورس ممكن است  گفته شده  به عنوان ایده اصلی این تصمیم 
کند«، زیرا  به تووالو اجازه دهد تا »به عنوان یک دولت مستقل عمل 

مردم آن مجبور هستند در جای دیگری زندگی کنند.

ساخت کشور در متاورس به چه معناست؟
متاورس آینده ای رو به رشد را نشان می دهد که در آن واقعیت افزوده 
و مجازی بخشی از زندگی روزمره هستند. دیدگاه های زیادی درباره 
کربرگ«،  که شناخته شده ترین آن ها به »مارک زا متاورس وجود دارد 
ک بیشتر این دیدگاه ها  مدیرعامل متا مربوط می شود. وجه اشترا
درباره متاورس، جهان های سه بعدی قابل تعامل و غوطه ور هستند. 
که بین اتاق ها در دنیای فیزیكی حرکت  ، به همان راحتی  یک آواتار
می کرد، در این دنیا می تواند از یک دنیای مجازی به دنیایی دیگر 
کشور تووالو را می توان در متاورس در سه  کرد:  کند. وی بیان  حرکت 

جنبه بازآفرینی کرد:
که می توان به روش های  قلمرو: بازآفرینی زیبایی های طبیعی تووالو 

مختلفی با آن تعامل داشت
فرهنگ: توانایی مردم تووالو برای تعامل با یكدیگر به شیوه ای که زبان، 

هنجارها و آداب و رسوم مشترک خود را حفظ کنند.
کمیت  که حكومت تووالو بر آن حا گر قرار بود سرزمینی  کمیت: ا حا
آیا می توان به جای آن بر یک سرزمین مجازی  دارد، از دست برود، 

کمیت داشت؟ حا
از نظر فنی، ایجاد محیط های تفریحی زیبا در متاورس به اندازه کافی 
آسان است و در حال حاضر جهان های مختلف و سه بعدی زیادی از 
جمله Second Life وجود دارد که امكان تعامل به صورت کامًال مجازی 

کاربران فراهم می کنند. را برای 
کل یک ملت را  که  کردن عناصری  با این حال در زمینه دیجیتالی 
تعریف می کنند، چالش های فنی و اجتماعی وجود دارد. تووالو حدود 
12 هزار شهروند دارد، اما حضور هم زمان حتی این تعداد از مردم در 
دنیای مجازی نیز یک چالش فنی محسوب می شود. مسائلی در مورد 
کاربران با  پهنای باند، قدرت محاسباتی و این واقعیت که بسیاری از 
هدست های واقعیت مجازی ناسازگاری دارند، از جمله چالش های 

قابل اشاره هستند.
که  گفت:  وزیر دادگستری، ارتباطات و امور خارجه تووالو در پایان 
متاورس به تنهایی نمی تواند پاسخی به مشكالت تووالو باشد. او به 
که باید از طریق ابتكاراتی مانند معاهده منع  صراحت اعالم می کند 

تكثیر سوخت های فسیلی بر کاهش تغییرات آب و هوایی تمرکز کرد.

تووالو اولین کشور جهان در متاورس 
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در سال 1966 فیلمی به نام Fantastic Voyage این ایده را مطرح 
کاهش اندازه بتوانند به بدن بیماران بروند و آن ها  که آدم ها با  کرد 
که بتوانیم  کنون بسیاری امیدوارند  آن زمــان تا از  کنند.  را درمــان 
از این طریق درمان های  کنیم و  را وارد بدن  ربات های مینیاتوری 

پزشكی را انجام دهیم.
حاال در قرن بیست و یكم ربات ها در اندازه های مختلفی برای انجام 
، حتما در اخبار  از طرف دیگر گون استفاده می شوند.  گونا کارهای 
شنیده اید که دانشمندان می خواهند از ربات های مینیاتوری درست 

مثل فیلم سال 1966 برای درمان بعضی از بیماری ها کمک بگیرند.
در زیر به معرفی برخی از ربات های کوچک دنیا پرداخته ایم: 

Black Hornet پهپادهای جاسوسی 
ــی و  ــراح Teledyne ط آمــریــكــایــی  ــه تــوســط شــرکــت  ک ایـــن ربـــات 
تا نسبت به  کمک می کند  تجاری سازی شــده، به ســربــازان زمینی 
گاهی داشته باشد. »بلک هورنت« آن قدر  تهدیدهای پیرامون خود آ
کف دست یک فرد بزرگسال جا شود و  که می تواند در  کوچک است 
کثر 25 دقیقه  تقریبا صدایی تولید نمی کند. عمر باتری این ربات حدا
کند. این پهپاد می تواند  کیلومتر مسافت طی  است و می تواند تا 2 

کیفیت را به اپراتور ارسال  پخش زنده ویدیویی داشته باشد و تصاویر با
کند. هزینه هر بلک هورنت 200 هزار دالر است.

RoboBee
ــده اســـت. انـــدازه  ــن ربـــات بــا الــهــام از بــیــولــوژی زنــبــور ساخته ش ای
»روبوبی« به اندازه یک سكه کوچک است و می تواند در گرده افشانی، 
عملیات های جستجو و نجات، نظارت و رصد وضعیت های جوی و 
کاربرد داشته باشد. نمونه نمایشی این دستگاه انرژی خود  اقلیمی 

را از یک سیم کوچک می گیرد و توسط همین سیم کنترل می شود.

RoboFly
از  RoboBee دارد و در واقــع یكی  RoBoFly شباهت زیــادی به 

توسعه دهندگان آن از محققان اولیه RoboBee بوده است. وزن این 
دستگاه فقط کمی از یک خالل دندان بیشتر است. هدف سازندگان 
»روبوفالی« ساخت رباتی شبیه پشه بوده و انرژی آن از طریق پرتو 
لیزری می آید که به بدنه ربات تابانده می شود. این دستگاه برای کشف 
نشت گاز طراحی شده و انتظار می رود که در آینده بتواند انرژی خود 
را از سیگنال های فرکانس رادیویی یا یک باتری کوچک دریافت کند.

مایكرو-اسكالوپ

5 ربات کوچک دنیا  
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کمتر از یک میلی متر نمونه اولیه رباتی است  این ربات با انــدازه ای 
که می خواهد وارد جریان خون یا چشم انسان شود. دانشمندان 
که در آینده بتوانند از مایكرو-اسكالوپ برای امور پزشكی  امیدوارند 
کنند. انرژی این دستگاه از طریق میدان های مغناطیسی  استفاده 

خارجی تامین می شود.

Rani Therapeutics قرص رباتیک
کپسول بنفشی که بلعیده می شود و با ورود به معده و روده، داروهای 
مختلفی مثل انسولین را به دیواره روده تزریق می کند. دیواره روده 
گیرنده های حساسی برای درد ندارد و از این طریق می توان بدون هیچ 
کرد. نمونه این قرص رباتیک توسط شرکت  دردی داروها را دریافت 

داروسازی Rani Therapeutics ساخته شده است.
که همه این سیستم ها با چالش های مشابهی روبرو  به نظر می رسد 
هستند و اصلی ترین این چالش ها تامین انرژی است. فناوری باتری به 

اندازه کافی کوچک نشده که درون این محصوالت استفاده شود. در 
نتیجه، این دستگاه ها قادر به ذخیره سازی انرژی بسیار کمی هستند 
یا باید از طریق روش های بی سیم یا سیمی انرژی خود را تامین کنند.
که دارنــد نمی توانند  کوچكی  به عالوه، این ربات ها به خاطر انــدازه 
هوش مصنوعی کاملی را ارائه کنند. در نتیجه، قادر به حرکت خودکار 
کــه چطور باید  RoboBee مــی دانــد  بــرای مــثــال،  بــود.  نخواهند 
بال هایش را تكان دهد، اما فضای کافی برای ذخیره سازی دستورات 

الزم برای پرواز خودمختار را ندارد.
با این حال، ربات های کوچک حاال بیشتر از هر زمان دیگری به جریان 
بــازار نزدیک شده اند. دانشمندان زیــادی نمونه های اثبات  اصلی 
مفهوم این دستگاه ها را ساخته اند و روزبه روز پیشرفت های بیشتری 
که این  در این زمینه حاصل می کنند. اما همچنان به نظر نمی رسد 
ربات ها زودتر از 10 سال دیگر به بازار بیایند. هرچند با پیشرفت فناوری 

می توانیم امیدوار باشیم که موانع سریع تر از سر راه برداشته شود.
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کار روی خودروی برقی جدیدی است  یک شرکت سوئیسی مشغول 
کیلومتر مسافت را با مخلوط ویژه ای از آب نمک طی  که بیش از 950 

می کند و نیازی به شارژ آن وجود ندارد.
اتمسفر  وارد  را  گــاز مضر  خــودروهــای معمولی حجم قابل توجهی 
می کنند و تولید خودروی برقی برای حفاظت از محیط زیست اهمیت 
 ، کثر کارشناسان معتقدند که تا حدودا یک دهه ی دیگر زیادی دارد. ا
خودروهای برقی تا حد زیادی جای خودروهای بنزینی را می گیرند. 
همه گیر شدن خودروهای برقی می تواند به مقابله با گرمایش جهانی 

و تغییرات اقلیمی کمک کند.
و میلیاردها دالر سرمایه گذاری، همچنان  تــالش  با وجــود سال ها 
صنعت خودروی برقی با مشكالتی دست و پنجه نرم می کند. یكی از 
کامل باتری خودروها است.  بزرگ ترین معضالت امروزی، زمان شارژ 
براساس نوشته ی Boy Genius Report، ابرخودروی برقی کوانتینو 

)Quantino( در تالش است این مشكل مهم را از پیش رو بردارد.
نانوفلوسل  تــوســط شــرکــت  کــنــون  کــه هــم ا کوانتینو  ابـــرخـــودروی 

)nanoFlowcell( مراحل تولید را می گذراند، از مخلوط به خصوصی 
از آب نمک استفاده می کند. نانوفلوسل این مخلوط را »الكترولیت 
دو یونه« خطاب می کند. خودروی دو دِر نانوفلوسل با یک مخزن از 
مخلوط آب نمک تا 600 مایل )965 کیلومتر( حرکت می کند. این یعنی 
گوگل مپ  برای مسافرت مجبور نیستید ازطریق سرویس هایی مثل 

به دنبال ایستگاه شارژ خودروی برقی بگردید.
نانوفلوسل می گوید پس از پایان انرژی موردنیاز خودرو، مجبور نیستید 
را با مخلوط  کنید. در عوض راننده باید مخزن خــودرو  آن را شــارژ 
کند. خودروی جدید نانوفلوسل از این حیث  آب نمک مخصوص پر 
ک آن ها را در زمانی کوتاه  مثل خودروهای عادی است که می توان با
کوانتینو مشكل  کرد. با این رویكرد خالقانه، خــودروی  با بنزین پر 

مدت زمان طوالنی شارژ خودروهای برقی را رفع می کند.
با وجود ایده های جالب شرکت هایی مثل نانوفلوسل، تسال همچنان 
برقی در دنیا است.  تولیدکننده ی خــودروهــای  برترین  با اختالف 

خودروهای تسال بر باتری اتكا می کنند.

اين خودروی برقی بیش از 95۰ کیلومتر
 را با »آب نمک« طی می کند
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