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تت

سخن رسدبیر

سدی به نام پیوست فرهنگی و امنیتی

مجموعــه  یــک  در  بومــی  پیام رســان  ایــده  کــه  بــود   1392 ســال  اوایــل 
دانش بنیــان مطــرح شــد. تمرکــز بــر روی بومــی ســازی نــرم افــزار پیام رســان 

بــا قابلیت هــای بیشــتر بــرای رقابــت بــا وایبــر بــود. 
آن زمــان تــب و تــاب پیام رســان داخلــی بــا وام میلیــاردی و حمایت هــای 
محــدود  گــذاری  ســرمایه  و  جــوان  مجموعــه  یــک  در  و  نبــود  حاکمیتــی 

خــورد. کلیــد  پــروژه  خصوصــی، 
ــرای ایجــاد مزیــت رقابتــی،  ــرات خراســان رضــوی ب ــا حمایــت مخاب بعدهــا ب
اتصال به شــبکه مخابراتی برای اولین بار در کشــور امکان پذیر شــد. بدین 
ترتیــب مشــترکین پیام رســان مــی توانســتند شــماره تلفــن اختصاصــی خــود 
را داشــته باشــند و بــا شــبکه مخابراتــی کشــور ارتبــاط مســتقیم دوطرفــه 

داشــته باشــند.
وزیــر  توســط  بهمــن 1393  در 22  و  گرفــت  نــام  »ویســتور«  پــروژه  ایــن 
ارتباطــات وقــت رونمایــی گردیــد. توجــه رســانه هــا جلــب شــد و دغدغه هــای 
یــک تیــم اســتارتاپی بیــش از پیــش معطــوف بــه افزایــش امکانــات، ارتقــا 
پایــداری و ظرفیــت شــبکه و چالــش هــای فنــی شــد. تــا اینکــه مســئله ای بــه 

نــام پیوســت فرهنگــی و امنیتــی مطــرح شــد.
پیگیــری هــای فــراوان بــرای اخــذ مجــوزات بــی فایــده مانــد، لینــک ارتباطــی 

بــا مخابــرات قطــع شــد، ســرور خامــوش شــد و تمــام!
ســالیان بعــد نیــاز بــه پیام رســان بومــی پررنــگ شــد و در ایــن ســال ها چــه 
ســرمایه و انــرژی هایــی هــدر رفــت بدلیــل همســو نبــودن ایــده و پــروژه بــا 

سیاســت هــای کالن!
اکنــون کــه نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بیشــتر از هــر زمــان دیگــری 
پررنگ تــر اســت، بایســتی قــدر بدانیــم تالش هــا و ســرمایه گذاری خصوصــی 
ــد کــه شــاید از  ــه آینــده ای می نگرن ــی کــه ب مجموعه هــای اســتارتاپی و جوان
نظــر حاکمیــت، امــروز اولویــت نداشــته و مهــم نباشــد امــا فــردا روزی بــه 

یکبــاره تبدیــل بــه نیــاز مبــرم کشــور می شــود.
معرفــی  و  اینســتاگرام  فیلترینــگ  ماننــد  روزهــا  ایــن  شــتابزده  حــرکات 
و  الزامــات  بــه  بایســتی  مــردم  نیــاز  از  بیشــتر  کــه  آن،  بومــی  جایگزیــن 
پیوســت های جانبــی توجــه کنــد، هزینــه و ســربار اقتصــادی، فرهنگــی و 
اجتماعــی زیــادی دارد کــه مطمئنــا نتایــج نامطلــوب آن کــه مهمتریــن آن عــدم 
اســتفاده از جایگزیــن معرفــی شــده توســط مــردم و گســترش اســتفاده از 

فیلترشــکن ها می باشــد نیــز بــر هیچکــس پوشــیده نیســت.
سجاد صبری       



بــه یــاد داریــم کــه در گذشــته پیامــک هایــی از 
طــرف اپراتورهــای تلفــن همــراه ارســال میشــد 
ــا و ترافیــک گوشــی  کــه حــاوی تنظیمــات دیت
بودنــد. یعنــی تنهــا بــا بــاز کــردن یــک پیامــک، 
تنظیمــات مربــوط بــه دیتــای اپراتــور بــر روی 
گوشــی انجــام میشــد. همیــن قابلیــت زمینــه 
ــا ارســال  ــا ب ــرای هکرهــا فراهــم ســاخت ت را ب
پیامــک هــای اجرایــی OMA CP، تنظیمــات 

مخربــی را بــر روی گوشــی انجــام دهنــد.
پیامکــی،  چنیــن  ارســال  بــا  می توانــد  هکــر 
را  دســتگاه  یــک  اینترنــت  ترافیــک  تمــام 
کنــد و بعنــوان  یــک پروکســی هدایــت  بــه 
ــه ایمیــل شــخص را  ــوط ب مثــال اطالعــات مرب
بــه وســیله  از تنظیماتــی کــه  ســرقت کنــد. 
ایــن پیامــک هــا قابــل انجــام اســت می تــوان 
 ،MMS بــه تغییــر آدرس ســرویس دهنــده
اینترنــت،  ترافیــک  بــرای  پروکســی  آدرس 

تعییــن صفحــه اول و بــوک مــارک هــای مرورگــر 
اینترنــت، آدرس ســرویس دهنــده ایمیــل و 
ســرویس دهنــده هــای همــگام ســازی لیســت 

مخاطبــان اشــاره کــرد.
کــه  روز  طــول  تمــام  در  آســیب پذیری  ایــن 
دســتگاه بــه اپراتــور مخابراتــی متصــل اســت 
ایــن  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  دارد.  وجــود 
از  کــه  داده هایــی  مــورد  در  آســیب پذیری 
طریــق Wi-Fi تبــادل می شــوند وجــود نــدارد و 

دارد. متفاوتــی  ســاختار   Wi-Fi تکنولــوژی 
یــک  داشــت  نیــاز  هکــر  کــه  چیــزی  تمــام 
مــودم GSM بــود کــه بتوانــد پیامــک مخــرب 
را بــرای مخاطبانــی کــه شناســه IMSI آنهــا را 
دارد ارســال کنــد. شناســه IMSI یــک شناســه 
منحصــر بــه فــرد بــرای هــر ســیم کارت اســت 
کــه آن را در تمــام دنیــا از ســایر ســیم کارت هــا 

می کنــد. متمایــز 

پیامک های مخرب
برای تلفن های هومشند

ستاره ستاری
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پیامــک هــای OMA CP ســاختار اســتاندارد و 
مشــخصی دارنــد، امــا اعتبارســنجی محکمــی 
بــرای آنهــا تعریف نشــده اســت، بــه این معنی 
تشــخیص  نمی توانــد  گیرنــده  دســتگاه  کــه 
دهــد کــه ایــن تنظیمــات از طــرف اپراتور معتبر 

ارســال شــده اســت یــا خیــر.
پیــش  چنــدی  تــا  سامســونگ  هــای  گوشــی 
هیــچ اعتبارســنجی بــر روی ایــن پیامــک هــا 
انجــام نمیــداد و ایــن پیامــک هــا همگــی اجــرا 
میشــدند. امــا گوشــی هــای هــوآوی و الجــی و 
ســونی قبــل از اجــرای پیامک بررســی میکردند 
کــه آیــا ارســال کننــده، شناســه IMSI دســتگاه 
را دارد یــا خیــر. بــا ایــن حــال بدســت آوردن 
شناســه IMSI دســتگاه کار ســاده ای بــود و 
بــا اســتفاده از جســتجوی معکــوس IMSI کــه 
در ســرویس هــای پیامــک تبلیغاتــی انجــام 
اینکــه  بعــالوه  بــود.  یافتــن  قابــل  می شــود 
اپلیکیشــن هــای مخــرب نیــز بــر روی گوشــی 
می تواننــد شناســه IMSI دســتگاه را بــه ســرور 
خــود ارســال کننــد. شناســه IMSI فقــط از ایــن 
جهــت اهمیــت دارد کــه هکــر بدانــد کــه ایــن 
پیامــک را بــرای چــه کســی میفرســتد و اگــر 
شــخص خاصــی را مــد نظــر دارد، فقــط بــرای او 

بفرســتد.
پــس از اعــالم ایــن آســیب پذیــری، اکثــر تولیــد 
کننــدگان تلفــن همــراه ماننــد سامســونگ و 
الجــی یــک پــچ بروزرســانی بــه منظــور رفــع ایــن 

آســیب پذیــری بــر روی محصــوالت خــود ارائــه 
کردنــد.

از  جلوگیــری  هــای  راه  پیشــرفت  بــا  اکنــون 
اینگونــه  بــرای  راه  دیگــر   Phishing حمــالت 
حمــالت بــاز نیســت، امــا ایــده هــک کــردن بــا 
اســتفاده از ارســال پیامک بیانگر این موضوع 
اســت کــه اینگونــه حمــالت مختــص ایمیــل 
هــای مخــرب نیســت و راه هــای دیگــری نیــز 
وجــود دارد کــه هکــر هــا در پــی آنهــا هســتند. 
گرچــه بــه ثمــر رســیدن ایــن حمــالت نیازمنــد 
انجــام عملــی از طــرف خــود قربانــی اســت و بــه 
خــودی خــود انجــام نمی شــود، ولــی بــا ایــن حال 
راه مشــخصی وجــود نــدارد کــه بتــوان اینگونــه 
پیامــک هــا یــا مــوراد مشــابه را تشــخیص داد. 
احتیــاط واجــب این اســت کــه از نصب هرگونه 
نــرم افــزار کــه از طریــق پیامــک یــا لینــک متنــی 

ارســال می شــود خــودداری کــرد.
هکرها روز به روز در زمینه استخراج اطالعاتی 
که خارج از ارتباط Wi-Fi مبادله میشوند بهتر 
میشــوند و همانطــور کــه تکنیــک هــای ارتباطی 
بروزرســانی  و  ارتقــا  حــال  در  مــدام   Wi-Fi
هســتند، تکنولــوژی ارتباطــات مخابراتــی نیــز 

نیازمنــد بروزرســانی و ارتقــا اســت.
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امــروزه اینترنــت اشــیا بــه یکــی از ترندهــای 
حــوزه تکنولــوژی و علمــی تبدیــل شــده اســت 
دســتاوردی کــه زندگــی بشــریت را بــه شــدت 
تحت تأثیر قرار داده است. این مقوله جذاب 
در همــه حوزه هــای بشــری کاربــرد دارد و در 
بســیاری از حوزه ها به بشــر خدمت می نماید. 
بــه عنــوان مثــال در حــوزه هــای پزشــکی، تلــه 
متــری خــودرو، کشــاورزی، محیــط زیســتی و ... 
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. در حــوزه پزشــکی 
می تــوان بــه کنتــرل عالئــم پزشــکی بــر روی 
انســان هــا و حیوانــات در حــوزه کنترلــی انــدازه 
گیــری پارامترهــا را در اماکنــی کــه امــکان حضور 
ــا امــکان پذیــر نمی باشــد. در  بشــر ســخت و ی
خــودران،  خودروهــای  کنتــرل  خــودرو  حــوزه 
در حــوزه کشــاورزی کنتــرل رطوبــت دمــا و در 
محیط زیســت مدیریت منابع زیســتی شــامل 
مراتــع و حیوانــات در حــوزه مدیریــت شــهری 
مدیریــت منابــع شــهرداری هــا و ... می باشــد. 
ایــن گونــه خدمــات متفــاوت هــم حجــم زیــادی 
از Data را در الیــه Transmit و Core ایجــاد 
انــواع  بــه   access می نمایــد و هــم در الیــه

متفاوتــی زیــر ســاخت نیــاز دارد. 

دســته بنــدی کلــی بــرای اســتفاده از آن بــه دو 
نــوع کلــی مــی باشــد: 

 

۱. عــده ای از صاحــب نظــران اعتقــاد دارد کــه 
زیرســاخت IOT بایــد زیرســاخت مجزایــی از 
NB-IOT باشــد. بــه دلیــل اینکــه کنترل کننده 
هــا بــه QOS زیــادی نیــاز ندارنــد بــه عنــوان 
بــه  نیــاز  روز  هــر  در  متــری  تلــه  ابــزار  مثــال 
ارســال چنــد پکــت جهــت ارســال پارامترهــای 
یــک کنتــور دارد و روزانــه یــک بــار بایــد اتفــاق 
بیفتــد و یــا در کشــاورزی کنتــرل رطوبــت خــاک 
هــر چنــد ســاعت بایــد اتفــاق بیفتــد و ایــن 
نیــاز بــه QOS انتقالــی از NB-IOT را نــدارد. 
از طرفــی بــرای ارتبــاط بــا NB-IOT انــرژی بــه 
ــد مصــرف نمــود. مثــالً در  ــری بای نســبت باالت
کنتــرل کننــده هایــی مثــل WSN )شــبکه هــای 
حســگر بیســیم( کــه تجهیزاتــی یکبــار مصــرف 
باشــند  مــی  محــدود  باتــری  و   Power بــا  و 
فاصلــه  و   QOS بــا  اطالعــات  ارســال  امــکان 
بیشــتر نیــاز بــه باتــری و انــرژی باالتــری دارد 
کــه در ایــن حالــت بــا محدودیــت روبــرو مــی 
شــویم. بــرای ایــن منظــور شــبکه هــای تحــت 
عنــوان Lorawan معرفــی شــد. ایــن شــبکه ها 
مزایایــی از جملــه فاصلــه هــای بیشــتری تحــت 
پوشــش و مصــرف کمتــر انــرژی را بــرای مصرف 

دارد. را  کننده هــا 

زیرساخت های اینرتنت اشیا
سجاد صبری
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از  بعضــی  در  دارنــد  اعتقــاد  دوم  دســته 
تکنولــوژی هــا ماننــد ماشــین هــای خــودران 
نیــاز بــه Jitter و Delay بســیار کــم مــی باشــد 
و ایــن توانایــی فقــط توســط NB-IOT اتفــاق 
خواهــد افتــاد. از طرفــی ایجــاد ســاختار جدیــد 
هــم آلودگــی را در پــی دارد هــم هزینــه و هــم 
ایجــاد دو ســاختار کنــار هــم بــی معنــی خواهــد 
الیــه  بــر  تمرکــز   NB-IOT اســتاندارد  در  بــود 
زیرســاخت بــه عهــده اپراتــور بــوده و در الیــه 
خدمــات شــرکت ها در حــوزه کاربــرد و در الیــه 

محتــوا مصــرف کننــده هــا مــی باشــند

هــر گونــه خدماتــی بایــد در ایــن اســتاندارد 
جایــگاه داشــته باشــد و تمــام داده هــا بایــد در 
ایــن اســتاندارد مجتمــع گردنــد تــا مدیریــت آن 
آســان، امنیــت آن یکپارچــه و تولیــد ســخت 
بــا  زیرســاخت  و  اســتاندارد  یــک  بــا  افزارهــا 
هزینــه نســبتاً کمتــر ایجــاد گــردد، از طرفــی 
تکنولــوژی  در   Edge و   Cloud پلت فرم هــای 
دیــده  مبســوط  بســیار   5G در  کــه   NB-IOT
شــده اســت. بــا توجــه بــه وجــود تعــداد زیــادی 

تجهیــز کــه بــه عنــوان تجهیــزات IOT در آینــده 
بــه شــبکه 5G متصــل مــی شــوند بایــد ارســال 
اطالعــات بــه الیــه Core را مدیریــت نماییــم. 
بــه ایــن معنــی کــه از ارســال اطالعــات غیــر 
ضــروی بــه Core جلوگیــری نماییــم و در الیــه 
هــای Edge و Fog آنهــا را مدیریــت نماییــم 
و فقــط دیتــای مهــم را بــه الیــه Core ارســال 

نماییــم.

ــه متــری  ــردی در تل ــال کارب ــوان یــک مث ــه عن ب
 Edge در  اطالعــات  ارســال   IOT بــر  مبتنــی 
کنتــرل شــده و جهــت صــدور قبــض در 
الیــه اولیــه مدیریــت مــی شــود. در الیــه 
هــای باالتــر آمــار مدیریــت مــی شــوند بــه 
عنــوان مثــال از چند میلیون تجهیز مورد 
نظــارت چنــد درصــد در چــه ســاعاتی مورد 
پــر  کــدام مناطــق  انــد،  بــوده  اســتفاده 
بارتــر بــوده انــد، چــه عواملــی در کاهــش 

مصــرف نقــش داشــته انــد و ...
NB-IOT بــه عنــوان یکــی از زیــر ســرفصل 
هــای 5G مــی باشــد کــه بــا راه انــدازی 
ایــن  از  دهنــدگان  توســعه  نســل  ایــن 
تکنولــوژی جهــت خدمــت بــه بشــریت 
حــوزه  فعالیــن  و  می نماینــد.  اســتفاده 
آی تــی بــا توجــه بــه محدودیــت هــا هــر دو 
دیــدگاه خــود را انعطــاف داده و از هــر دو 

تکنولــوژی نیــز اســتفاده مــی کننــد.
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یــا COVID19 ممکــن  ویــروس کرونــا  شــیوع 
اســت زمــان درخشــش فنــاوری باشــد. ایــن 
در  بیمــاری  یــک  شــیوع  تجربیــات  اولیــن 
مقیــاس جهانــی نیســت و فناوری هــای موجــود 
بــرای کمــک بــه مبــارزه بــا آن جدیــد اســت. 
جهــان  سرتاســر  در  شــرکت ها  و  دولت هــا 
 )IoT( شــروع بــه اســتفاده از اینترنــت اشــیا
ویــروس  ایــن  از  مبــارزه  و  پیشــگیری  بــرای 

می کننــد. نوظهــور 

• تشخیص عالئم با رزبری پای
دانشــگاه  محققــان  گذشــته  ســال 
اینترنــت  دســتگاه  یــک   Massachusets
می توانــد  کــه  کردنــد  آزمایــش  را   IoT اشــیا 
سنســور  کنــد.  ردیابــی  را  آنفلوانــزا  عالئــم 
 FluSense بــا نــام Raspberry Pi موجــود در
در  را  آنفوالنــزا  احتمالــی  بیمــاران  می توانــد 
جمعیــت تشــخیص دهــد. احتمــاالً شــنیده اید 
کــه افــرادی کــه بــه ویــروس COVID19 مبتــال 
می کننــد. مقایســه  آنفوالنــزا  بــا  را  شــده اند 

عالئــم   COVID19 و آنفوالنــزا  کــه  آنجایــی  از 
زیادی دارند، دانشــمندان به راحتی می توانند 
FluSense را بــرای شناســایی کرونــا ویــروس 
حامــالن  می توانــد   FluSense کنــن  تولیــد 
انتظــار،  اتاق هــای  در  را  ویــروس  احتمالــی 
فروشــگاه های مــواد غذایــی یــا حتــی در خیابــان 
مقامــات  اطالعــات  ایــن  بــا  کنــد.  شناســایی 
در  بهتــری  بســیار  کار  می تواننــد  بهداشــتی 

مــورد مهــار ویــروس انجــام دهنــد.
بــرای  هوشــمند  تلفن هــای  از  اســتفاده   •

بیمــاری گــزارش 
برخــی از کشــورها ردیابــی ویــروس را از طریــق 
مــردم شــروع کرده انــد. در حالــی  تلفن هــای 
مناســب  روشــی  هوشــمند  تلفن هــای  کــه 
ارائــه   Coronavirus بیمــاران  ردیابــی  بــرای 
می دهنــد، ایــن مفهــوم ممکــن اســت شــما را 
در مــورد حفــظ حریــم خصوصــی نگــران کنــد.

بــا  بلوتــوث  دســتگاه  طریــق  از  کــه  بــار  هــر 
دســتگاه دیگــران ارتبــاط برقــرار میکنیــد، تلفــن 
شــما اطالعــات مربــوط بــه آن را جمــع می کنــد. 
اپلیکیشــن از ایــن ارتبــاط اســتفاده می کنــد تــا 
بــه شــما بگویــد آیــا بــا بیمــار COVID19 تمــاس 
برقــرار کرده ایــد یــا خیــر امــا ایــن اپلیکیشــن 
فقــط می دانــد که آیا کاربــران در صورت گزارش 
ــر و  ــا خی ــروس را حمــل می کننــد ی بیمــاری، وی
شناســه کاربــران را ناشــناس نگــه مــی دارد و از 

حریــم شــخصی محافظــت می کنــد.

• نقشه برداری شیوع
تهیــه نقشــه هایی در زمــان واقعی ابزاری مفید 
بــرای تــالش در جلوگیــری از شــیوع بیمــاری 
اســت. با اســتفاده از HealthMap، می توانید 
اطالعــات بــه روز را در مــورد ویــروس در مــکان 
موردنظر و ســرعت رشــد آن را مشــاهده کنید.

کار  بــه  شــروع   2006 ســال  از   HealthMap
کــرده اســت. اکنــون داده هــا را از دســتگاه های 

اینرتنت اشیا اب هدف 
کمک به مبارزه اب ویروس کروان

روژان یزدانی
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اینترنــت اشــیا IoT و نــه فقــط از منابــع خبــری 
بیــرون می کشــد و تصویــری کامل تــر و دقیق تــر 
از شــیوع آن بــه شــما ارائــه می دهــد. اگــر نگران 
نحــوه پخــش شــدن ویــروس در یــک منطقــه 
هســتید می توانیــد از HealthMap اســتفاده 

کنیــد.

• مراقبــت از بیمــاران بــا اســتفاده از لبــاس 
پوشــیدنی هوشــمند

اینترنــت اشــیا IoT فقــط بــه رفــع ایــن ویــروس 
کمــک نمی کنــد بلکــه می توانــد بــه درمــان آن 
نیــز کمــک کنــد. یــک اســتارتاپ بهداشــتی بــه 
نــام VivaLNK از پوشــیدنی های هوشــمند در 
بیمارســتان ها بــرای نظــارت بــر بیمــاران مبتــال 
بــه کرونــا ویــروس اســتفاده می کننــد بــا وجــود 
یــک  بیمارســتان  کارکنــان  پوشــیدنی ها  ایــن 
روش مقــرون بــه صرفــه بــرای ردیابــی داده های 

بیمــار از راه دور دارنــد.
می شــوند،  شــلوغ تر  بیمارســتان ها  هرچــه 
کارکنــان فرصــت و دقــت کافــی بــرای نظــارت 
مکــرر بــر تمــام بیمــاران ندارنــد امــا ابزارهــای 
پوشــیدنی های  نظیــر  دور  راه  از  کنتــرل 
بیمــاران  می تواننــد  پرســتاران   ،VivaLNK
بگیرنــد،  قــرار  اتــاق  یــک  در  اینکــه  بــدون  را 
بررســی کننــد. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا می تواننــد 
بــا وجــود کمبــود کارکنــان، مراقبت هــای الزم را 

بــرای همــه ارائــه دهنــد.

• اندازه گیــری کیفیــت هــوا بــا سنســورهای 
 IoT اینترنــت اشــیا

COVID19 یک بیماری تنفسی است بنابراین 
بــا گســترش آن، کیفیــت هــوا بــه یــک نگرانــی 
از ذرات  گســترده تر تبدیــل می شــود. برخــی 
مضــر نظیــر کرونــا ویــروس فقــط انــدازه نانومتر 
دارنــد و قــادر بــه عبــور از فیلترهــای ســنتی 

تهویــه هــوا )HVAC( هســتند امــا سنســورهای 
تشــخیص  را  ریــز  ذرات  ایــن  IoT می تواننــد 

دهنــد تــا بــه کیفیــت هــوا کمــک کنــد.
 mCloud Technologies شــرکت هایی نظیــر
قبــالً ایــن دســتگاه های اینترنــت اشــیا IoT را 
هوشــمند  تهویــه  سیســتم های  ســاخته اند. 
HVAC مجهــز بــه ایــن سنســورها می تواننــد 
بــرای مقابلــه بــا تغییــرات کیفیــت هــوا تنظیــم 
کننــد. بــه ایــن ترتیــب مــردم یــک الیــه اضافــی 
محافظتــی بــرای محافظــت در برابــر بیماریهــای 

ناشــی از هــوا نظیــر COVID19 دارنــد.
بــه  احتمــاالً  می کنیــد  فکــر   IoT بــه  وقتــی 
دســتگاه های خانگــی فکــر می کنیــد کــه زندگــی 
را آســان تر می کننــد. در حالــی کــه ایــن یــک 
 IoT کــه  کاربردیســت  هــزاران  عالــی  نمونــه 
می توانــد در اختیارتــان قــرار دهــد و نقــش آن 

ایــن بحــران پزشــکی آشــکارتر می شــود. در 
می توانــد  اشــیا  اینترنــت  گســترده  پذیــرش 
فوایــد خوبــی بــرای جهــان داشــته باشــد. هرچــه 
متوجــه  بیشــتری  دولت هــای  و  شــرکت ها 
 IoT پروژه هــای  شــوند،  خــود  پتانســیل های 
در  مــردم  بــه  و  می شــوند  ظاهــر  بیشــتری 

می کننــد. کمــک  جهــان  سراســر 
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فرامرز رستگار: حوزه مخابرایت - نرم افزاری اب 

توامنندیهای کشور سازگار است
1. بــا ســالم و تشــکر از وقتــی کــه در اختیــار 
خواننــدگان مــا قــرار دادیــد. لطــف کنیــد شــرح 
مخابــرات  ســندیکای  تاریخچــه  از  کوتاهــی 

بفرماییــد...
ســندیکای صنعــت مخابــرات ایــران در ســال 
1377 بــا حضــور حــدود 30 شــرکت تولیــدی 
تجهیــزات مخابراتــی داخلــی تأســیس شــده تــا 
امــور مربــوط بــه ایــن شــرکتها را بــا ســازمانها و 
نهادهــای ذیربــط هماهنــگ و تعامــالت بیــن 

دســتگاهی را ســامان دهــد.

همــکاری  نحــوه  و  وظایــف  شــرح  لطفــا   .2
بفرماییــد؟ را  هــا  شــرکت  بــا  ســندیکا 

شــرح وظایــف ســندیکا طبــق اهــداف تعییــن 
شــده و بــر اســاس نیازهــای هــر مقطــع از زمــان 
ــر  ــه مــوارد زی تعریــف مــی شــود کــه میتــوان ب

اشــاره نمــود:
- ایجــاد ارتبــاط و مشــارکت گروهــی بــا مراکــز 

قانــون گــذاری و دســتگاه هــای اجرایــی کشــور 
در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری

- ایجــاد بانــک اطالعاتــی در زمینــه هــای مرتبــط 
بــر فعالیــت هــای اعضــاء و اطــالع  و نظــارت 

رســانی از توانمندیهــای داخلــی
- همــکاری مســتمر بــا ســازمان تنظیــم مقــررات 
و شــرکت در جلســات و کمیته های ویژه برای 
اســتفاده حداکثــری از توانمندیهــای داخلــی در 

پــروژه هــای اجرایــی اپراتورهــای ارتباطــی
- حضــور در نمایشــگاه هــا بــه ویــژه نمایشــگاه 
صنعــت مخابــرات جهــت معرفــی قابلیــت های 

اعضــا و نقــش ســندیکا
جهــت  صنعــت  وزارت  بــا  نزدیــک  ارتبــاط   -
هماهنگــی امــور بیــن اعضــا و سیاســت هــای 

صنعتــی 
- ایجــاد کمیســیون و کارگــروه هــای تخصصــی 
جهــت بررســی و تحلیــل موضوعــات مرتبــط بــا 

صنعــت مخابــرات
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و  پژوهشــی  هــای  فعالیــت  ســندیکا  آیــا   .5
دارد؟ هــم  اموزشــی 

ســندیکای رأســاً فعالیت پژوهشــی و آموزشــی 
انجــام نمــی دهــد ولــی بــا ارتباطــات نزدیــک 
بــا اتــاق بازرگانــی، مرکــز تحقیقــات مخابــرات 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه  ایــران، 
اطالعــات، وزارت صنعــت، معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری از این امکانات برای 
ســتاد ســندیکا و شــرکت هــای عضــو اســتفاده 

می نمایــد.
البتــه پژوهــش در حــوزه رونــد توســعه فنــاوری 
و برنامــه هــای آتــی کشــور از جملــه اقدامــات 
سندیکاســت کــه بــا حضــور در جلســات فنــی، 
سیاســتگذاری، هــم اندیشــی، کنفرانــس هــا 
و نمایشــگاه هــا ایــن بخــش از کار نیــز شــکل 

میگیــرد.

6. بــا توجــه بــه وجــود فضــای تحریــم و کاهــش 
تمایــل و امــکان حضــور شــرکت هــای بــزرگ در 
صنعــت مخابــرات ایــران، شــرکت هــای ایرانــی 
در ایــن مــدت بــه چه دســتاوردهایی رســیدند؟

و سیاســت  تحریــم  در شــرایط  خوشــبختانه 
هــای حمایتــی مجلــس و دولــت شــرکت هــای 
نمــوده  عرضــه  را  خوبــی  دســتاوردهای  عضــو 
ــه عنــوان مثــال ظــرف یکســال گذشــته  ــد، ب ان
در مجمــوع 68 دســتاورد فناوریهــای پیشــرفته 
در حــوزه ICT داشــته ایــم کــه 32 مــورد نــرم 
افــزار و 36 مــورد ســخت افــزار بــوده اســت کــه 
در نمایشــگاه تلــکام امســال کــه از 26 تــا 29 

ــد. ــی گردی ــزار شــد رونمای آذر مــاه برگ

7. آیــا طــرح حمایــت از کاالی ایرانــی نقشــی 
در پیشــرفت ایــن صنعــت در کشــور داشــته 

اســت؟
ســال 97 بــا شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی و 
ســال 98 بــا شــعار رونــق تولیــد در پیشــرفت 

در کلیــه مــوارد فــوق هماهنگــی بیــن ســتاد 
ســندیکا و شــرکت های عضو از طروق مختلف 
از جملــه شــبکه اجتماعــی، جلســات عمومــی و 

جلســات انفــرادی برقــرار مــی گــردد.

3. شــرکت هــا در چــه زمینــه هایــی می تواننــد 
روی کمــک ســندیکا حســاب کننــد؟

شــرکت هــای عضــو از طریــق اطالع رســانی های 
ســتاد ســندیکا در جریــان نیازهــا، برنامــه هــای 
هــای  مطــرح، سیاســت  فناوریهــای  توســعه، 
حمایتــی دولــت، اولویــت هــا فنــاوری و امثــال 

آن قــرار میگیرنــد.
از طــرف دیگــر اعضــا مشــکالت، نیازمندیهــا، 
ســتاد  بــه  را  خــود  پیشــنهادات  و  انتظــارات 
الزم  اقدامــات  تــا  مینماینــد  اعــالم  ســندیکا 
جهــت تأمیــن، احقــاق و یــا رفــع مانــع تــا حــد 

انجــام شــود. ممکــن 

ــا ســندیکا هــم در ایــن  ــا نهــادی مــوازی ب 4. آی
صنعــت فعالیــت می کنــد؟

در حوزه صنعت مخابرات که شــامل تولیدات 
و ارائــه خدمــات مشــاوره، طراحــی و مهندســی، 
اجرایــی و نگهــداری مــی باشــد ایــن ســندیکا 
تنها تشــکل فعال در حال حاضر مطرح اســت.

ســندیکای صنعــت مخابــرات ایران وابســته به 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 
اســت و معمــوالً ســندیکاها و اتحادیــه هــای 
معتبــر ثبــت شــده در ایــن اتــاق مــی باشــند.

البتــه بــا توجــه بــه اینکــه مخابــرات بــه ســمت 
صــورت  هــا  فعالیــت  و  میــرود  افــزار  نــرم 
گرفتــه  بخــود  اطالعــات  فــاوری  و  ارتباطــات 
مکمــل  هــای  تشــکل  و  ســندیکا  لــذا  اســت 
انهــا  بیــن  نیــز  همکاریهایــی  و  دارد  وجــود 
شــکل گرفتــه اســت کــه از جملــه ســندیکای 
تولیــد کننــدگان تجهیــزات فنــاوری اطالعــات 
صــادر  و  پیمانــکاران  مشــاوران،  اتحادیــه  و 

هســتند. مخابــرات  صنعــت  کننــدگان 
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داشــته  اساســی  نقــش  مخابــرات  صنعــت 
اســت.

و  کارشناســی  بــازوی  عنــوان  بــه  ســندیکا 
مشــورتی وزارت صنعــت در ایــن ســالها تــالش 
داخلــی  مشــابه  دارای  کاالی  ورود  از  نمــوده 
ممانعــت و در مــواردی محدودیــت ایجــاد نماید 
محصــوالت  حضــور  ســهم  شــده  باعــث  کــه 
ایرانــی در برنامــه هــای توســعه افزایــش پیــدا 

کنــد.

8. در چــه زمینــه هایــی امــکان رقابت بیشــتری 
بــرای ایرانیــان وجود دارد؟

حــوزه  در  مــا  کشــور  نســبی  هــای  مزیــت 
مخابــرات بیشــتر در تجهیــزات مــورد اســتفاده 
در شــبکه هــای عمومــی مخابراتــی اســت ماننــد 
)هســته(،  مرکــزی  هــای  شــبکه  تجهیــزات 

شــبکه. مدیریــت  دسترســی،  انتقــال، 
بســیار دشــوار  رقابــت  هــا  پایانــه  بخــش  در 
در  تنــوع  بــاال،  تولیــد  ظرفیــت  زیــرا  اســت 
خصوصیــات  از  پائیــن  قیمــت  و  محصــول 

آنســت کــه معمــوالً صنعــت کشــور مــا بــرای 
نیســت. مناســب  اینــکار 

ضمنــاً بــا توجــه بــه نقــش نــرم افزارهــا و اینکــه 
شــبکه هــای مخابراتــی بــه ســمت نــرم افــزار 
محــور و مجــازی حرکــت میکننــد، فعالیــت در 
ایــن حــوزه نیــز با توانمندیهای کشــور ســازگاری 

خوبــی دارد.

9. پتانســیل هــای صادراتــی در ایــن حــوزه را 
قــدری معرفــی کنیــد.

زیربنایــی  اقدامــات  بایــد  صــادرات  مــورد  در 
انجام شود و ساختارهای مخابراتی کشورهای 
مختلــف بــازار هــدف مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

خصوصــی  اکنــون  ارتباطــی  اپراتورهــای  اکثــر 
هســتند و دارای ســرمایه گــذار خارجــی و ایــن 
ــن کشــور در شــبکه  ســرمایه گذارهــا در چندی
ــذا  ــد ل ــی ســرماه گــذاری کــرده ان هــای مخابرات
هــای  زنجیــره  از  و  یکجــا  را  خــود  خریدهــای 
تأمیــن خاصــی تهیــه میکننــد و به همین دلیل 
ــا  ــوان وارد بحــث صــادرات ب ــه راحتــی نمــی ت ب
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اپراتورهــای مخابراتــی گردیــد.
اتحادیــه  همــکاری  بــا  ســندیکا  ســعی 
صادرکننــدگان صنعــت مخابــرات ایــن اســت 
کــه محصــوالت اعــم از تجهیــزات و یــا خدمــات 
را بــه زنجیــره هــای تأمیــن بیــن المللــی متصــل 
کنیــم تــا ایــن طریــق ســهم باالتــری از صــادرات 

را داشــته باشــم.

10. نقــش شــرکت هــای دانــش بنیــان را در 
راهبــری صنعــت مخابــرات بــه ســوی تکنولوژی 
هــای نویــن و حتــی نــوآوری هــای بومــی چگونــه 

ارزیابــی میکنیــد؟
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه دلیــل چابکــی، 
انعطــاف پذیــری، مطالعــات پایــه ای و روحیــه 
بــرای  مؤثــری  کمــک  می تواننــد  خالقیــت 

شــرکتهای صنعتــی بــا ســابقه باشــند.
ــا ســابقه  هرچنــد کــه شــرکت هــای صنعتــی ب
نقــش  خــود،  هــای  فعالیــت  اســتمرار  بــرای 
ویــژه ای را بــرای بخــش تحقیــق و توســعه خــود 
قائــل هســتند و ایــن واحدهــا در مــوارد زیــادی 
دانــش  شــرکتهای  بــا  برونســپاری  بصــورت 
بنیــان کارهــای مشــترک انجــام میدهنــد کــه در 

ــر اســت. پیشــبرد امــور بســیار مؤث

11. آیــا شــرکت هــای دانــش بنیــان توانســته 
انــد تــا حــدودی حلقــه مفقــوده میــان صنعــت و 

دانشــگاه هــا را در ایــن حــوزه پــر کننــد؟
نــگاه  بــه لحــاظ  شــرکت هــای دانــش بنیــان 
شــرکتی و آگاهــی از واقعیــت هــای کســب و 
کار، بهتر از دانشــگاه ها توانســته اند مســائل 
صنعــت را بررســی و راه کارهــای فــوری و عملــی 

ــه دهنــد. ــری را ارائ ت
البتــه هیــات هــای علمــی و دانشــجویان در 
شــرکتهای دانــش بنیــان حضــور خوبــی دارنــد 
و عمــالً از ایــن طریــق مشــارکت دانشــگاه هــا 

بیشــتر از گذشــته شــده اســت.

12. آیــا زیرســاخت الزم بــرای صــادرات دانــش 
یــا محصــول بــه کشــورهای دیگر فراهم اســت؟

همانطوریکــه جلوتر عــرض کردم برای صادرات 
جــدی تــر دانــش و محصــول بایــد وارد زنجیــره 
فــروش  و  المللــی شــویم  بیــن  تأمیــن  هــای 
مســتقیم بــه اپراتورهــای مخابراتــی را چنــدان 

جــدی نگیریــم.
ســازنده  کشــورها  از  بســیاری  همانطوریکــه 
خــودرو  قطعــات  در  کننــده مشــهور  و صــادر 
هــم  مــا  ســازند  نمــی  خــودرو  ولــی  هســتند 
تجهیــزات  عمومــی  و  ریــز  اجــزای  می توانیــم 
مخابراتــی، دانــش و نتایــج تحقیقاتــی خــود را 

بفروشــیم. جهانــی  معتبــر  ســازندگان  بــه 

13. نمایشــگاه هــای کشــوری و منطقــه ای در 
حــوزه ICT تــا بــه امــروز چــه تاثیــری در بهبــود 
رونــد کاری شــرکت هــا داشــته انــد و شــما بــرای 
اســتفاده هرچــه بهینــه تــر از ایــن فرصــت هــا 
چــه راهــکاری را بــه شــرکت هــای فعــال ایــن 

حــوزه پیشــنهاد میدهیــد؟
ــا برنامــه  حضــور در نمایشــگاه هــا هــر وقــت ب
ریــزی قبلــی انجــام شــده باشــد و در خاتمــه 
نیــز پیگیریهــای مســتمری توســط اعضــا انجــام 
بــوده  بــا موفقیــت  تــوأم  شــده باشــد قطعــاً 

اســت.

14. برگــزاری دوره هــای منظــم و ســمینارهای 
موثــر در جهــت افزایــش دانــش مخابراتــی و 
فنــاوری اطالعــات را تــا چــه حــد موثــر میبینیــد؟

امــروزه مشــتریان منتظــر دریافــت راه حل های 
جامــع هســتند تــا بتواننــد برنامــه ریــزی کننــد 
لــذا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، ســمینارها، 
میزهــای گفتگــو، کنفرانــس ظرفیــت بــا حضــور 
مشــتریان در توســعه بــازار بســیار مفیــد و کار 

ســاز خواهــد بــود.
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ــر محاســبه پهنــای بانــد مصرفــی  مقدمــه ای ب
VoIP

اگــر قصــد راه انــدازی یــک مرکــز تلفــن تحــت 
بررســی  از  پــس  احتمــاال  داریــد  را  شــبکه 
امکانــات نــرم افــزار هــای متفــاوت و قیمــت 
ســخت افزارهــا و مقایســه نقــاط ضعــف و قوت 
سیســتم ها با یکدیگر این ســوال به ذهنتان 
مــی رســد کــه بــرای داشــتن یــک مکالمــه بــا 
کیفیــت چــه پهنــای بانــدی مــورد نیــاز اســت؟ 
آیا نیاز اســت یک اینترنت پرســرعت جداگانه 
ــه شــود؟ اگــر همزمــان بــا  ــه ایــن منظــور تهی ب
یــک مکالمــه ویــپ فــرد دیگــری مشــغول آپلــود 
یــا دانلــود یــک فایــل حجیــم باشــد آیــا کیفیــت 

مکالمــه مــن کاهــش پیــدا مــی کنــد؟

پهنای باند یا BandwIDth چیست؟
رنــج فرکانســی مشــخصی کــه جهــت ارســال و 
دریافــت داده هــا بــر روی بســتر اینترنــت از 
اختیــار  در  دهنــده  ســرویس  شــرکت  ســوی 
شــما قــرار مــی گیــرد پهنــای بانــد نامیــده مــی 
علمــی  تعریــف  در  گرچــه  مقــدار  ایــن  شــود. 
مخابــرات فاصلــه و پهنــای بیــن کوچکتریــن تــا 
ــج فرکانســی را شــامل مــی شــود  بزرگتریــن رن
و واحــد آن هرتــز مــی باشــد، امــا عمومــا بــه 
ازای تعــداد کیلوبیــت قابــل انتقــال در ثانیــه 
کــه همــان تعریــف ســرعت اینترنــت اســت، 

محاســبه مــی گــردد.
مــی  را  بانــد  پهنــای  ســاده،  تعریــف  یــک  در 

توانیــد شــبیه بــه یــک بزرگــراه بــا تعــدادی الین 
در نظــر بگیریــد. بــا عریــض شــدن بزرگــراه هــر 
چقــدر تعــداد الیــن هــا بیشــتر شــود تعــداد 
خــودرو بیشــتری در یــک ثانیــه از یــک نقطــه 
تعــداد  جــای  بــه  مثــال  ایــن  در  گــذرد.  مــی 
خــودرو اصطــالح bit و بــه جــای بزرگــراه بســتر 
ارتباطــی کابــل، فیبــری نــوری یــا ارتبــاط بیســیم 
را مجســم کنیــد. معمــوال کمتریــن پهنــای بانــد 
ســرویس  هــای  شــرکت  توســط  ارائــه  قابــل 

دهــده اینترنــت 64Kbps اســت.

ــای  ــزان پهن ــزار هــای ویــپ در می ــرم اف ــر ن تاثی
ــد مصرفــی بان

هــر نــرم افــزاری کــه بــرای برقــراری مرکــز تلفــن 
بــر  عــالوه  کنیــد  مــی  انتخــاب  خــود  ویــپ 
امکانــات و شــکل ظاهــری متفــاوت خــود در 
میــزان اســتفاده از پهنــای بانــد هــم متفــاوت 
رفتــار مــی کننــد. هــر کــدام از ایــن نــرم افزارهــا 
بــرای انتقــال صــدا بــر بســتر شــبکه از کــدک 
هــای خاصــی بــرای رمزنــگاری و رمزگشــایی داده 
بهــره مــی برنــد کــه دقیقا همین مســاله تفاوت 
اصلــی را در مصــرف پهنــای بانــد و همچنیــن 

کیفیــت صــدا ایجــاد مــی کنــد.

کدک چیست؟
بــه طــور کلــی تبدیــل مــوج آنالــوگ بــه دیجیتــال 
کلمــه  افتــد.  مــی  اتفــاق  خاصــی  الگــوی  بــا 
 Coder از ترکیــب دو کلمــه Codec – کــدک

آموزش نحوه محاسبه هپنای ابند 
VoIP مرصیف

11
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بــه  کــه  اســت  شــده  برگرفتــه   Decoder و 
معنــی کــد کــردن و کدگشــایی کــردن ســیگنال 
اســت. یعنــی پروتــکل خاصــی که امــواج صدا را 
کدگــذاری و کدگشــایی مــی کنــد. روش کار این 
کــدک هــا بــه ایــن صــورت اســت کــه در فاصلــه 
هــای زمانــی مشــخص از امــواج نمونــه بــرداری 

مــی کننــد.

مــورد  کــدک  تریــن  معــروف   G711 کــدک 
ویــپ تلفــن  مرکــز  در  اســتفاده 

نــرم  در  اســتفاده  قابــل  کــدک  معروفتریــن 
هیچگونــه  کــه  اســت   G711 ویــپ  افزارهــای 
فشــرده ســازی انجــام نمــی دهــد. ایــن کــدک 
معــروف همــان کــدک مــورد نیــاز در تلفــن هــای 
ثابــت شــهری هســت. و علیرغــم پهنــای بانــد 
ــادی کــه اشــغال مــی کنــد کیفیــت مکالمــه  زی
را در ســطح بســیار بــاال حفــظ مــی کنــد. کــدک 
هــای دیگــر معمــوال تــا حــدودی کیفیــت مکالمه 
بیــن  میکننــد  ســعی  و  میدهنــد  کاهــش  را 
کیفیــت مکالمــه و پهناتــی بانــد اشــغال شــده 

یــک تعــادل نســبی ایجــاد کننــد.
کــدک G711 بیشــترین اســتفاده را در مرکــز 

یــا VoIP دارد. تلفن هــای تحــت شــبکه 

G729 کدک
 G729 دارد باالیــی  کاربــرد  کــه  دیگــر  کــدک 
اســت کــه ماننــد G711 فرکانــس نمونــه برداری 
آن 8 کیلوهرتــز اســت یعنــی در هــر 10 میلــی 
ثانیــه 80 نمونــه انتخــاب مــی کنــد امــا کیفیــت 
 G711 مکالمــه را تــا حــدودی نســبت بــه کــدک
کاهــش مــی دهــد و یکــی از نقــاط ضعــف آن 
بــه  بــودن  نیازمنــد   G711 کــدک بــه  نســبت 

الیســنس اســت.

تاثیــر کــدک در محاســبه پهنــای بانــد مصرفــی 
VoIP مرکــز تلفــن

مســاله ای کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد ایــن 
ــد  ــای بان اســت کــه شــرکت هــای ISP کــه پهن
اینترنتــی مــی فروشــند عمومــا ســرعت باالتری 
را بــه دانلــود اختصــاص مــی دهنــد تــا شــما بــه 
راحتــی بتوانیــد فیلــم یــا موســیقی را دانلــود 
تــر  پاییــن  عمومــا  آپلــود  ســرعت  امــا  کنیــد 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه سیســتم ویــپ 
یــک ارتبــاط دوطرفــه اســت و ســرعت دانلــود و 
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آپلــود بــه یــک انــدازه مهــم اســت و الزم اســت 
بــرای اطمینــان از پهنــای بانــد VoIP خــود ایــن 

نکتــه را هــم لحــاظ کنیــد.
بــه طــور کلــی بــرای یــک مکالمــه بــا کیفیــت بــا 
بیشــترین  کــه   64bps بــه شــما   G711کــدک
میــزان پهنــای بانــد ویــپ بیــن کــدک هــا اســت 
نیــاز داریــد. اگــر مــی خواهیــد تمــاس همزمــان 
برقــرار کنیــد بایــد بــه ازای هــر تمــاس همیــن 

مقــدار را پیــش بینــی کنیــد.

VoIP – محاسبه پهنای باند مصرفی ویپ
 * تمــاس  هــر  بــرای  نیــاز  مــورد  بانــد  پهنــای 
تعــداد تمــاس همزمــان = پهنــای بانــد ایمــن 

بــا کیفیــت بــرای داشــتن یــک مکالمــه 
 

جدول پهنای باند مصرفی کدک ها
یــک راه بســیار جالــب بــرای انجــام محاســبات 
زیــر  از ســایت  اســتفاده  بانــد  پهنــای  دقیــق 
اســت کــه بــا مشــخص کــردن کــدک تمــاس 
ورودی و خروجــی و تعــداد مکالمــه همزمــان و 
جزییــات دیگــر تخمیــن دقیقــی از پهنــای بانــد 

ــه میدهــد. ــه شــما رائ ــاز ب مــورد نی
 https://www.asteriskguru.com/tools 

در تصویــر زیــر بــا اســتفاده از همیــن محاســبه 
گــر پهنــای بانــد مــورد نیــاز بــرای برقــراری تماس 
ورودی و خروجــی بــا در نظــر گرفتــن تنهــا یــک 
تمــاس همزمــان بــه صــورت تفکیــک شــده و 

همچنیــن کلــی محاســبه شــده اســت.
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داوود ادیب: در حوزه صادرات

نرم افزارهای مخابرایت پتانسیل خویب داریم
1- ســالم آقــای دکتــر، لطفــا خودتــان را بــرای 

مخاطبیــن مــا معرفــی بفرماییــد.
بــا ســالم، بنــده داوود ادیــب هســتم، رئیــس 
مخابــرات  صادرکننــدگان  صنعــت  اتحادیــه 

ایــران.

ــه و تاریخچــه آن،  ــا اتحادی 2- لطفــا در رابطــه ب
کمــی بــه مخاطبیــن مــا توضیــح دهیــد؟

ایــن اتحادیــه مــدت زمــان کوتاهــی اســت کــه 
بــه وجــود آمــده. ولــی در همیــن مــدت زمان کم 
توانســته اســت فعالیــت هــای مناســبی را از 
خــود بــه جــای بگــذارد؛ ایــن اتحادیــه در ارزیابــی 
هــای اتــاق بازرگانــی توانســته جــزء یکــی از ده 
ــاق بازرگانــی  ــه اذعــان ات ــر باشــد. ب تشــکل برت
ــران، کارنامــه ای کــه تشــکل مــا در دو ســال  ای
بــر جــای گذاشــته اســت، معــادل بــا کارنامــه 

یــک تشــکل بیســت یــا ســی ســاله مــی باشــد.
در مجموعــه اتحادیــه مــا بیــش از 130 شــرکت 
در حــوزه هــای مختلــف صنعــت ICT مشــغول 
مهندســین  شــامل  کــه  هســتند  فعالیــت 
مشــاور، پیمانکاران، تولید کنندگان تجهیزات 
مخابراتــی، شــرکت هایــی کــه در حــوزه GC یــا 
EPC کار میکننــد مــی باشــد؛ همچنیــن مــا در 
مجموعــه اتحادیــه بیــش از ده اپراتــور ثابــت 
ایــران  داریــم کــه هماننــد شــرکت مخابــرات 
مــی تواننــد خدمــات مخابراتــی و ارزش افــزوده 

ارائــه بدهنــد.
 ایــن شــرکت هــا، در حــوزه هــای مختلــف بــا 
رویکــرد صــادرات وارد اتحادیــه مــا شــده انــد و 
در واقــع شــرکت هایــی هســتند کــه هولدینــگ 
هــای بــزرگ کشــور مــا را تشــکیل مــی دهنــد 
و برنامــه ریــزی هــای آنهــا بــرای صــادرات مــی 
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باشــد؛ مــا توانســتیم ایــن شــرکت هــا را بــرای 
صــادرات جهــت دهــی کنیــم ؛ برنامــه ریــزی 
آن همــگام بــا یــک برنامــه ریــزی اســتراتژیک 
اســت کــه از ســال گذشــته تــا بــه امســال در 
اتحادیــه تدویــن شــده کــه در نهایــت تبدیــل 
شــده اســت بــه یــک برنامــه ریــزی عملیاتــی 
پنــج ســاله؛ در نهایــت مــا ایــن برنامــه هــا را 
بــه صورتــی جهــت دهــی میکنیــم کــه اطمینــان 
داریــم در طــول ایــن پنــج ســال آینــده شــرکت 
بــه کشــورهای هــدف  زیــادی صــادرات  هــای 

خواهنــد داشــت.

3- صحیــح، لطفــا بــرای مــا میفرماییــد کــه از 
زمــان ریاســت شــما در اتحادیــه، چــه اقدامــات 

قابــل توجهــی صــورت گرفتــه؟
اتفاقــات خیلــی زیــادی شــکل گرفتــه اســت، 
بــرای مثــال در طــول یــک ســال و نیــم گذشــته 
ما در دوازده نمایشــگاه شــرکت کردیم که ســه 
تــای آنهــا نمایشــگاه هــای خــارج از کشــور بــوده 
انــد کــه یــا خــود اتحادیــه در آنهــا پاویون داشــته 
و یــا شــرکت هــا را جهــت دهــی کــرده و در ایــن 
نمایشــگاه هــا حضــور داشــته انــد ؛ بــرای مثــال 
در نمایشگاه اربیل حضور داشتیم، نمایشگاه 
بازســازی ســوریه و همچنیــن نمایشــگاه کابــل 
کــه یــک ســری از شــرکت هــای مطــرح و خــوب 
مــا در آن حضــور داشــتند. در نمایشــگاه هــای 
داخــل کشــور هــم بیشــتر رویکــرد نمایشــگاه 
هــای بیــن المللــی بــوده، ماننــد ســه نمایشــگاه 
و   ،2019  Iran Expo و   2018  Iran Expo
نمایشگاه Telecom که اتحادیه در آنها حضور 
داشــته اســت ؛ همچنیــن در نمایشــگاه هایــی 
مثــل رونــق تولیــد، معکــوس، هفتــه پژوهــش، 
شــهر هوشــمند؛ و همچنین نمایشــگاه پدافند 
ــی عرضــه شــد  ــر عامــل کــه در آن محصوالت غی
کــه قابلیــت و توانمنــدی صــادرات را داشــتند.

مطالبــات  دهــی  جهــت  حــوزه  در  ادامــه  در 

شــرکت ها از ســازمانها، مانند تامین اجتماعی 
و دارایــی، مــا مجــوزی را دریافــت کردیــم کــه 
اتحادیــه می توانــد بــه عنــوان یکــی از اعضــای 
حاضــر در جلســات تشــخیص و حــل اختــالف 
بتوانــد حضــور پیــدا کنــد و مــودی می توانــد 
هنگامــی کــه برگــه تشــخیص و یــا حــل اختــالف 
ــه آن عتــراض کنــد و در  را دریافــت می کنــد، ب
آنجــا اســم اتحادیــه را بــه عنــوان تشــکلی کــه در 
جلســاتی که در این موضوع تشــکیل می شــود 
حضــور دارد، بنویســد. طبیعتــا بــدون حضــور 
اتحادیــه یــا جلســه ای تشــکیل نمی شــود و اگــر 

تشــکیل بشــود وجاهــت قانونــی نــدارد.
در حــوزه هــای دیگــر اتحادیــه کمیســیون هــای 
مختلــف را تشــکیل داده کــه ایــن کمیســیون 
هــا بــرای اعضــای آن برنامــه ریــزی کــرده انــد. 
کمیســیون حقوقــی و مالــی داریــم کــه بحــث 
هــای مشــاوره حقوقــی و بحــث هــای حقوقــی 
مرتبــط بــا رتبــه بنــدی در ایــن حــوزه انجــام 
می شــود. مــا امســال بحــث رتبــه بنــدی شــرکت 
هــا را شــروع کــرده ایــم و موفــق شــدیم شــرکت 
بنــدی  رتبــه   A,B,C,D درجــه  چهــار  در  را  هــا 
شــده  مشــخص  آن  هــای  شــاخص  و  کنیــم 
اســت. در هفتــه جــاری هــم دو شــرکت موفــق 
شــدند مــورد ارزیابــی قــرار بگیرنــد و درجــه های 

مربوطــه را دریافــت کننــد.
در حــوزه مطالباتــی کــه پیــش تــر گفتــه شــد، مــا 
فــردی را مســئول کــرده ایــم در ســازمان هــا، تــا 
بــه جــای افــراد مختلفــی کــه از شــرکت هــا بــه 
ســازمان هــا میرونــد تــا بــرای وصــول مطالبــالت 
اقــدام کننــد، آن فــرد از طــرف مجموعه حقوقی 
مــا در آنجــا اقــدام می کنــد و بــر اســاس لیســتی 
کــه مــورد تاییــد آن هــا مــی باشــد، پرداخــت 
داده  تســهیل  شــود  انجــام  بایــد  کــه  هایــی 

می شــود.
اقدامــات خیلــی زیــاد دیگــری هــم انجــام داده 
ایم که شاید در حوصله این مصاحبه نگنجد، 
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ولی ما نشــریه ای را چاپ کرده ابم که در این 
نشــریه اقدامــات مــا اطــالع رســانی می شــود؛ 
در آخریــن نشــریه ای کــه در دو روز گذشــته و 
همزمــان بــا مجمــع اتحادیــه چــاپ و توزیــع شــد 
ــه در  در کشــور، گــزارش کامــل عملکــرد اتحادی

ســال 97 و 98 تشــریح شــده اســت.
یکــی از مــواردی کــه حائــز اهمیــت اســت کــه 
خدمتتــان عــرض کنــم، مــا در ســال گذشــته و 
امســال میزبــان چنــد وزیــر ارتباطــات از چنــد 
ارتباطــات  وزیــر  از  بودیــم؛  مختلــف  کشــور 
افغانستان و عراق دعوت کردیم و میزبانشان 
عــراق  رگوالتــوری  رئیــس  میزبــان  بودیــم، 
بودیــم، و همینطــور هیئــت هــای مخابراتــی از 
کشــور هــا و ایالــت هــای مختلــف، بــه عنــوان 
مثــال از افغانســتان، هــرات تلــکام را دعــوت 
کردیم و تشــریف آوردند. جلســات مختلفی را 
در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا ایــن مهمان 
ها داشــتیم و تفاهم نامه های زیادی در طول 
ایــن یــک ســال بــا کمپانــی هــا و هولدینگ های 
بــزرگ خــارج از کشــور بســته شــده اســت؛ بــه 
عنــوان مثــال بــا کمپانــی الیانــس تفاهــم نامــه 
ای را بســتیم بــرای همــکاری هــای مشــترک کــه 
اعضــای اتحادیــه بتواننــد ارتباطــات تبلیغاتی و 
حضــور در نمایشــگاه هــا از طریــق ایــن کمپانــی 
در کشــور هایــی کــه شــاید نیــاز باشــد بــا یــک 
صــورت دیگــری ظاهــر شــویم؛ بــا کمپانــی وی 
ــا  ای ســویتزرلند یــک تفاهــم نامــه بســتیم، ب
کمپانــی اکسیشــن یــک قــراردادی را بســتیم 
کــه اعضــا بتواننــد مــراودات متقابــل داشــته 
باشــند؛ در نهایــت مجموعــه ای از اقدامــات 
کــه کامــال  اتحادیــه صــورت گرفتــه اســت  در 
در راســتای صــادرات محصــوالت فــن آورانــه 
شــرکت هــای اعضــا مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

4- در مجامــع عمومــی عــادی و فــوق العــاده، 
بــه بحــث گذاشــته  معمــوال چــه موضوعاتــی 

می شــود؟
تغییــرات  العــاده  فــوق  مجامــع  در  طبیعتــاً 
اســاس نامــه ای بیشــتر مــد نظــر قــرار میگیــرد 
کــه بــه عنــوان مثــال در آخریــن اتفاقــات، چنــد 
روز پیــش اعضــای هیئــت مدیــره از 5 نفــر بــه 
7 نفــر افزایــش پیــدا کردنــد، یــا مــواردی ماننــد 
مــدت زمــان تصــدی گــری هیئــت مدیــره، یــا 
در نهایــت هــر مــواردی کــه مربــوط بشــود بــه 

تغییــرات اســاس نامــه ای.
در مجمــع عــادی ســاالنه طبیعتــاً اتفاقاتــی کــه 
رخ میدهــد شــامل انتخابــات، گــزارش صــورت 
هــای مالــی، گــزارش بــازرس، گــزارش هیئــت 
مدیــره از عملکــردی کــه در طــول یــک ســال 
گذشــته داشــته کــه در آن جــا اگــر مــورد تاییــد 
صــورت  آتــی  انتخابــات  بگیــرد،  قــرار  مجمــع 
میگیــرد و اعضــای جدیــد هیئــت مدیــره بــر 

اســاس آرای مجمــع مشــخص میشــوند.

5- آقــای دکتــر، بــا توجــه بــه انتخابــات هیئــت 
اعضــای  جدیــد  چینــش  بــا  اتحادیــه،  مدیــره 
هیئــت مدیــره چــه چشــم انــداز و تصــوری را 

متصــور هســتید؟
ببینیــد، ترکیــب قبلــی هیئــت مدیــره زحمــات 
خیلــی زیــادی کشــیدند، ســاختار ســازی کــرده 
انــد، و ســعی شــده کــه ســاختار اتحادیــه بــه 
ایــن زیــر ســاخت هــا  وجــود بیایــد، طبیعتــا 
ــره قبلــی اســت کــه علــی  زحمــات هیئــت مدی
رغــم اینکــه یکــی دو نفــر از آن دوســتان در 
ترکیــب جدیــد حضــور ندارنــد، ولــی زحماتشــان 

ــکار اســت. غیــر قابــل ان
ترکیــب جدیــد، طبیعتــا بــا یــک ســاحتار و نــگاه 
جدیدی شــکل گرفته، چون تعدادشــان از پنج 
نفــر بــه هفــت نفــر افزایش پیدا کــرده؛ طبیعتا 
ایــن امــکان و ایــن قــدرت را داشــتیم کــه از 
طیــف هــای مختلــف کاندیــدا داشــته باشــیم؛ 
مــا در ایــن انتخابــات ترکیبــی از نماینــدگان 
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اپراتــور هــای دارنــده پروانــه اپراتــور هــای ثابــت 
را داشــتیم، کــه یــک کاندیــد داشــتند کــه رای 
آورد، از مهندســین مشــاور کشــور کــه از یــک 
بــرون  هــای  پــروژه  بــا  خــوب  خیلــی  شــرکت 
مــرزی زیــاد بودنــد و موفــق شــدند رای بیاورند، 
یکــی از شــرکت هایــی کــه بــه صــورت GC یــا 
هــم  هســتند   General Contractor همــان 
همینطــور رای آوردنــد، یکــی از تولیدکننــدگان 
هــم همینطــور؛ در نهایــت منظــور بنــده ایــن 
اســت کــه توانســتیم یــک کرســی از طیــف های 
محتلــف داشــته باشــیم؛ ایــن هفــت نفــری کــه 
انتخــاب شــدند هــر کــدام در یــک حــوزه خاصــی 
قعالیــت دارنــد، و ایــن مســاله زیبایــی هیئــت 
مدیــره جدیــد را نشــان میدهــد کــه بــه صــورت 
کامــال تفکیــک شــده از بخــش هــای مختلــف 
تشــکیل شــده؛ ایــن موضــوع کمــک خواهــد 
کــرد بــه اعضــا کــه مطالبــات صنفــی شــان را در 

هــر بخشــی بتوانیــم انجــام دهیــم. 

6- بــا توجــه بــه عضویــت اغلــب شــرکت هــا 
در ســندیکای صنعــت مخابــرات و همچنیــن 
اتحادیــه صــادر کننــدگان صنعــت مخابــرات، از 
ــا اقدامــات و برنامــه هــای مــوازی  نظــر شــما آی
یــا در  نهــاد صــورت میگیــرد  ایــن دو  توســط 

حیطــه هــای مســتقل فعــال هســتند؟
مــا بــا دوســتان ســندیکا کــه همگی دوســتان ما 
هســتند، اســتراتژی و برنامــه هــای مشــترکی 
می تــوان  کامــالً  افزایــی؛  هــم  بــرای  داریــم  را 
گفــت کــه در اکثــر مــوارد هــم عقیــده و هــم 
ســو هســتیم. مــن فکــر نمیکنــم مــورد مــوازی 
کاری صــورت بگیــرد بــرای اینکــه وظایــف کامــال 
تفکیــک شــده اســت؛ یــک ســری مــواردی کــه 
مربــوط بــه امــور ســندیکا می شــود، ماننــد حوزه 
گــری  تســهیل  و  گــری  مطالبــه  هــا،  ســازمان 
ــا آنهــا هــم ســو هســتیم و اگــر  کــه مــا کامــال ب
مــواردی هســت کــه بــه مــا رجــوع می شــود، مــا 

منتقــل میکنیــم بــه مجموعــه ســندیکا و دبیــر 
محترمشــان. در ســمت مقابل هم اگر مواردی 
در حــوزه صــادرات و آن چیــزی کــه در اســاس 
نامــه اتحادیــه اســت بــه دوســتان ســندیکایی 
موکــول شــود، آنهــا موکــول میکنند بــه اتحادیه 
مــا. پــس کامــال تفکیــک وظایــف صــورت گرفته، 
مــا بــا هــم کامــال هــم ســو هســتیم، و بــه نظــر 
میرســد در کل کشــور جــزو معــدود مجموعــه 
هایــی هســتیم کــه ارتباطــات بســیار صمیمانــه 

ای بــا هــم داریــم.

7- برنامــه اتحادیــه در ســال 99 بــرای هرچــه 
صنعــت  در  صــادرات  میــزان  کــردن  بیشــتر 

مخابــرات چــه مــی باشــد؟
همانطــور کــه عــرض کــرده بــودم خدمتتــان، 
در یکــی دو ســال گذشــته کــه اتحادیــه برنامــه 
ریــزی کــرده بــر روی صــادرات، بیشــتر ســعی 
و تالشــمان فراهــم کــردن زیرســاخت هــا بــوده 
شــده،  فراهــم  ســاخت  زیــر  اکنــون  اســت؛ 
ســاختمان  یــک  ماننــد  کردیــم،  بسترســازی 
اســت که فنداســیون آن آماده شــده، اســکلت 
بنــدی انجــام شــده و االن بــه مرحلــه زیباســازی 
و نــازک کاری رســیده؛ مــا صــادرات را بــه منزلــه 
کــه  میبینیــم  ســاختمان  زیباســازی  همــان 
برنامــه هــای خوبــی را بــرای آن تدویــن کــرده 
ایــم؛ در ســال آینــده طبیعتــا مــا بــر روی پایــگاه 
هــای صادراتــی کار خواهیــم کــرد، تالشــمان بــر 
ــه، از هیئــت  ایــن اســت کــه از اعضــای اتحادی
مدیــره، از نفــرات کمیســیون هــای مختلفمــان 
صادراتــی  رویکــرد  رویکردشــان  بیشــتر  کــه 
پیــدا  حضــور  هــدف  هــای  کشــور  در  اســت، 
کنیــم، در آنجــا مســتقر بشــویم و از امکانــات 
اتــاق هــای بازرگانی و مشــترک اســتفاده کنیم، 
از حمایــت هــای ســفیر هــای مربوطــه در کشــور 
هــای مختلــف و ســر کنســولگری هــا برخــوردار 
بــازار  بتوانیــم مطالعــه  نهایــت  و در  شــویم، 
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انجــام دهیــم.
پــس از مطالعــه بــازار بــا اســتقرار و نگاهــی کــه 
بــر روی پایــگاه هــای صادراتــی داریــم، اطمینــان 
داریــم کــه در ســال آینــده کارنامــه صادراتــی 

خیلــی مناســبتری را خواهیــم داشــت.

رابطــه  در  بینــی شــما  پیــش  دکتــر  آقــای   -8
بــا صــادرات صنایــع مخابراتــی چــه میباشــد 
افــزاری  نــرم  دســته  در  محصــوالت  کــدام  ؟ 
یــا ســخت افــزاری شــانس بیشــتری را بــرای 

دارنــد؟ صــادرات 
مــا  افــزار  نــرم  حــوزه  در  کــه  اســت  طبیعــی 
پتانســیل خیلــی خوبــی بــرای صــادرات داریــم، 
بــرای اینکــه محدودیــت هــای انتقــال تجهیزات 
و محدودیــت هــای تحریــم را نــرم افــزار نــدارد، 
از طریــق شــبکه  در واثــع آن هــا را می تــوان 
هــای نســل جدیــد انتقــال داد؛ در واقــع اگــر 
ارزش  افــزار  نــرم  کنیــم،  بخواهیــم مقایســه 
بــه ســخت  زیــادی را نســبت  افــزوده خیلــی 
افــزار دارد، امــکان ترانســفر نــرم افــزار خیلــی 
راحتتــر اســت، و اینکــه مــا در نــرم افــزار فــوق 
العــاده قــوی هســتیم. ایــن ســه مولفــه کمــک 
میکننــد کــه مــا در نــرم افــزار پتانســیل خیلــی 

خوبــی داشــته باشــیم و روی آن کار کنیــم.
باعــث  وجــه  هبــچ  بــه  موضــوع  ایــن  البتــه 
نمی شــود کــه مــا روی ســخت افــزار کار نکنیــم؛ 
ــی روی ســخت افــزار  ــی خوب ــا پتانســیل خیل م
داریــم، تجهیــزات اپراتــور هــای ثابــت دخــال 
ســاخت  درصدشــان  نــود  حــدود  کشــورمان 
اپراتــور  زمینــه  در  اســت،  خودمــان  کشــور 
ــا هفتــاد  هــای غیــر ثابــت هــم بیــن شــصت ت
درصــد تجهیــزات داخــل کشــور طراحــی و تولیــد 
ــزات کــه تولیــد میکنیــم  میشــوند؛ ایــن تجهی
جهانــی  هــای  اســتاندارد  اســاس  بــر  همگــی 
بــا  هــا  پروتــکل  بایــد  زیــرا  میشــوند،  تولیــد 
ــه  ــه گون ــی ب ــزات مخابرات ــد؛ تجهی هــم کار کنن

اســتاندارد  اســاس  بــر  اگــر  کــه  هســتند  ای 
هــای جهانــی طراحــی نشــوند، در شــبکه هــای 
مخابراتــی کــه ترکیبــی از تجهیــزات مختلــف بــا 
برنــد هــای مختلــف اســت، کار نخواهنــد کــرد. 
بــرای همیــن موضــوع، ایــن اســتاندارد هــا به ما 
کمــک کــرده انــد تــا بــر اســاس اســتاندارد هــای 
جهانــی پیــش برویــم و طبیعتاً در حوزه ســخت 
افــزار هــم مــا پتانســیل باالیــی بــرای صــادرات 

خواهیــم داشــت.
ایــن کــه کــدام بــازار را بــرای صــادرات انتخــاب 
بکنیــم و در کجــا بخواهیــم فعالیــت بکنیــم، 
برمیگــردد بــه ذائقــه و تحلیــل کســب و کاری 
کــه بــازرگان یــا تاجــر یــا تولیــد کننــده دارنــد. 
بــرای مثــال شــما میبینیــد کــه یــک بــازرگان 
ــه زبــان عربــی  یــا تاجــر یــا مجموعــه تولیــدی ب
تســلط دارند، در کشــور های عربی رفت و آمد 
داشــتند، ترجیــح میدهنــد کــه در همــان پایگاه 
هــا فعالیــت انجــام دهنــد، یــا فــرد دیگــری زبان 
ترکــی خوبــی دارد و ترجیــح میدهــد در کشــور 

هــای آذربایجــان و ترکیــه فعالیــت کنــد.
پــس تحلیــل محیــط کســب و کار مهــم اســت 
بــر  را  خوبــی  هــای  تحلیــل  شــخص  بایــد  و 
بیزینــس  گریــن  هــای  اســتاندارد  اســاس 
اینکــه  یــا  باشــد،  داده  انجــام  جهانــی  بانــک 
بــر اســاس تجربیــات و ارتباطاتــی کــه دارد کــه 
یــا بومــی کشــور هــدف هســتند، یــا شــرکت 
هایــی هســتند کــه از قبــل در آنجــا حضــور پیــدا 
ــد. ایــن چنــد مولفــه باعــث می شــود کــه  کردن
در نهایــت بــازار هــدف چــه در حــوزه نــرم افــزار 
چــه در حــوزه ســخت افــزار مشــحص شــود و 
تولیــد کننــدگان و افــراد ســرویس دهنــده، در 

ایــن بــازار هــا کار کننــد.

9- کشــور هــای هــدف بــرای انجــام صــادرات 
از نظــر اتحادیــه کــدام هســتند؟ شــرکت هــای 
ایرانــی بــرای موفقیــت در زمینــه صــادرات بایــد 
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چــه زیــر ســاخت هایــی را فراهــم کننــد؟
مــن فکــر میکنــم کــه بخشــی از ایــن ســوال را 
در ســوال قبلــی جــواب داده باشــم کــه انتخــاب 
بــازار هــدف برمیگــرده بــه خــود آن بــازرگان یــا 
ــا تولیــد کننــده کــه بــر اســاس تحلیــل  تاجــر ی
هــای خــودش کــدام کشــور را انتخــاب کنــد؛ مــا 
در حــال حاضــر تولیــد کننــده ای داریــم کــه بــه 
اروپــا محصــول صــادر می کنــد، تولیــد کننــده 
هایــی داریــم کــه از طریــق برخــی از کشــورها، به 
کشــورهای آمریکایــی محصــول صــادر میکننــد.

ولــی اینکــه خــود اتحادیــه چــه بــازار هــای هدفی 
را مــورد مطالعــه قــرار میدهــد، یــک بخشــی از 
آن بــر میگــردد بــه ســازمان هــای حمایتی مانند 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و ســازمان هــای 
مرتبــط کــه جلســات B2B کــه در کشــور هــای 
را  بــازار  ایــن  می توانــد  میگذارنــد،  مختلــف 
جهــت دهــی کنــد. بــه عنــوان مثــال 20 اســقند 
جلســه B2B در افغانســتان برگــزار شــد کــه 
آقــای دکتــر ســتاری در آنجــا حضــور داشــتند 
و هیئــت تجــاری نیــز همــراه شــدند بــا ایــن 
موضــوع؛ خــوب طبیعتــاً خــود همیــن موضــوع 
یــک انگیــزه ای اســت کــه مــا افغانســتان را 
کنیــم. کشــور  انتخــاب  بــازار هدفمــان  بــرای 
هایــی کــه بیشــتر مــورد توجــه تجــار و بازرگانــان 
داخلــی هســتند، بیشــتر کشــور هــای همســایه 
هســتند ماننــد ســوریه، عــراق، افغانســتان، 
آذربایجــان. همینطــور قاره آفریقا که پتانســیل 
خیلــی خوبــی را دارد و برخــی از تولبــد کنندگان 
مــا در قــاره آفریقــا فعالیــت هــای خیلــی خوبــی 

را انجــام میدهنــد.

10- برنامــه اتحادیــه بــرای کمــک بــه شــرکت هــا 
بــرای پیشــبرد ایــن اهــداف چیســت؟

یکــی از کارهایــی کــه مــا انجــام میدهیــم، آگاه 
ســازی در خصــوص صــادرات اســت؛ ایــن کــه ما 

اگــر فقــط بــه بــازار داخلــی فکــر کنیــم در ســال 
هــای آینــده دچــار مشــکل میشــویم. بــا توجــه 
بــه مشــکالتی کــه تامیــن اجتماعــی، دارایــی و 
ســازمان هایــی کــه شــبیه بــه ایــن دو ســازمان 
بــر ســر راه مــا میگذارنــد کــه دســت کمــی از 
تحریــم هــای تحریــم کننــدگان خارجــی ندارنــد، 
کشــور  داخلــی  صنعــت  دارنــد  نوعــی  بــه  و 
داخــل  فضــای  میکننــد،  نابــود  ناآگاهانــه  را 
کشــور بــرای شــرکت هایــی کــه نیــم نگاهــی 
بــه صــادرات ناشــته باشــند در حــال محدودتــر 
شــدن اســت. پــس بایــد همــه تولیــد کننــدگان 
داخلــی بــا رویکــرد داخلــی، نیــم نگاهــی هــم بــه 
کشــور هــای خارجــی داشــته باشــند و بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی کشــور کــه بــه عبــارت 
خــود مســئولین کشــور، در جنــگ اقتصــادی یــا 
ــرم قــرار داریــم، مــا می توانیــم از ایــن  جنــگ ن

بحــران عبــور کنیــم.
یکــی از ایــن گــذر از بحــران هــا کــه مــا بــه عنــوان 
اتحادیــه در قالــب درخواســت پیشــنهاد دادیــم 
بــه مســئولین و مقــام معظــم رهبــری، این بود 
کــه ســال آینــده را ســال رونــق صــادرات نــام 
گــذاری کننــد. شــاید اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد 
بقیــه مســئولین کشــور هــم متوجــه دســتور 
حاکمیــت مقــام معظــم رهبــری بشــوند و یــک 
بــه شــرکت هــا در راســتای صــادرات  مقــدار 

کمــک کننــد.
نــام  بــه  گرفــت  نهضتــی صــورت  یــک  اخیــراً 
نهضــت رونــق تولیــد کــه مــا اثــرات آن را دیدیم 
کــه ایــن نهضــت توســط وزارت ســمت صــورت 
گرفــت؛ وزارت ســمت، اپراتورهــا و مخابــرات 
ایــران را راهبــری کــرد بــه ســمت اینکــه نیازهای 
خــود را بــا تولبــد کننــدگان داخلــی مطــرح کننــد 
و در دو نشســت تعمیــق 1 و تعمیــق 2، حجــم 
بزرگــی قــرارداد و تفاهــم نامــه بیــن اپراتــور هــا 

و شــرکت هــای تولیــدی صــورت گرفــت.
پــس ببینیــد کــه اثــر دارد! یعنــی اگــر دولــت و 
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حاکمیــت بخواهنــد و نگاهشــان ایــن باشــد که 
از بحــران گــذر کنیــم، روش هــای خوبــی موجود 
اســت و مــن مطمئــن هســتم اگر ایــن اتقاق در 
حــوزه صــادرات بیافتــد، مــا نتایــج خیلــی خوبــی 

را خواهیــم داشــت.

11- و سوال آخر این است که نقش نمایشگاه 
هــای تخصصــی در زمینــه صــادرات محصــوالت 
ایرانــی یــا نمایشــگاه هــای تحصصــی مخابراتــی 

را چگونــه ارزیابــی میکنید؟
نمایشــگاه یکی از ده ها ابزار توســعه کســب و 
کار اســت؛ یعنــی نمی تــوان گفــت کــه به عنوان 
تمامــی ابــزار مــا میباشــد. یکــی از المــان هــای 
توسعه کسب و کار، حضور در بازار های داخلی 
و بــازار هــای بیــن المللــی نمایشــگاه اســت. امــا 
همیــن حضــور در نمایشــگاه می توانــد نتیجــه 
صفــر داشــته باشــد، می توانــد نتیجــه خیلــی 
خــوب داشــته باشــد. مــا بــه در داخــل کشــور 
و چــه در خــارج کشــور شــاهد نمایشــگاه هایــی 
هســتیم کــه علــی رغــم اینکــه رنــگ و لعــاب 
نــگاه حاکمیــت روی آن  را داشــته،  صــادرات 
نبــوده، نمایشــگاه برگــزار شــده امــا حتــی یــک 
نفــر از مســئولین کشــور در آن حضــور نیافتــه؛ 
این نمایشــگاه ارزشــمند نیســت. دلیلش این 
اســت کــه اگــر در داخــل کشــور باشــد، ابعــاد 

خــاص خــودش را دارد کــه میگوینــد مســئولین 
در داخــل کشــور بودنــد امــا هیچکــدام نیامدند 
بــرای بازدیــد، مــا چــه توقعــی از مجموعــه هــای 
خارجــی داشــته باشــیم کــه بیاینــد؟ اگــر هــم 
نمایشــگاه خارجــی باشــد و مســئولین حضــور 
پیــدا نکننــد، بــه دنبــال آن همتاهــای خارجــی 
آنهــا هــم حضــور پیــدا نمیکننــد. مــا اگــر در 
یــک نمایشــگاه خارجــی شــرکت میکنیــم کــه 
ارتباطــات،  وزیــر  اســت،  آن  روی   ICT اســم 
ســازمان  رئیــس  ارتباطــات،  وزیــر  معــاون 
تنظیــم مقــررات، مدیرعامــل شــرکت اهــدای 
زیرســاخت مــا در آنجــا حضــور ندارنــد، مــا چــه 
انتظــاری داریــم کــه وزیــر ارتباطــات عــراق بیایــد 
به آن کشــور افعانســتان و عراق و ســوریه و در 

نمایشــگاه حضــور پیــدا کنــد؟
ببیننــد  تــا  میکننــد  نــگاه  آنهــا  طبیعتــا 
کســانی  چــه  نمایشــگاه  در  همتاهایشــان 
اعتقــاد دارم نمایشــگاه  مــن  پــس  هســتند؛ 
می توانــد مفیــد باشــد، و می توانــد حتــی مضــر 
باشــد! چــون اگــر مــا در نمایشــگاهی شــرکت 
کنیــم و در آن حضــور خوبــی نداشــته باشــیم، 
بــدی خواهــد  تاثیــر  المللــی  بیــن  در جوامــع 
داشــت و ما را به آن چشــم خواهند شــناخت.
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ســرویس هــای VoIP امــروزه بطــور چشــمگیری 
در حــال افزایــش هســتند. دلیــل اصلــی ایــن 
رشــد قابلیــت هــای ویــژه و پتانســیل قــوی ایــن 
ســرویس هــا از قبیــل صرفــه جویــی در هزینــه 
هــا و قابلیــت هــای ویــژه ای مــی باشــد کــه ایــن 
 SIP ســرویس هــا دارنــد. همیــن محبوبیــت

باعث شــده اســت 
مهاجمــان  توجــه 
بــه خــود جلــب  را 
مهاجمــان  و  کنــد 
ایــن  طریــق  از 
بتواننــد  پروتــکل 
اطالعــات  بــه 
خصوصــی کاربــران 
دسترســی داشــته 

باشــند.
هــای  روش   
متنوعــی بــرای پــی 
نــوع  ایــن  ریــزی 
حمــالت وجود دارد 

بــرای شــبیه  متنوعــی  ابزارهــای  و همچنیــن 
از  انــد.  شــده  طراحــی  حمــالت  ایــن  ســازی 
 SIP ــه مهمتریــن و شــایع تریــن حمــالت، حمل
Flooding مــی باشــند. هــدف از انجــام ایــن 
پژوهش تشخیص این نوع حمله و دستیابی 
بــه عملکــرد بهتــر و رســیدن بــه صحــت بــاال تــر 
بــرای شناســایی هرزنامــه هــای صوتــی پویــا 
بــا اســتفاده از مــدل هــای یادگیــری ماشــین 
)بــدون نظــارت( شــامل خوشــه بنــدی تجمعــی 

میباشــد. حال پرســش اصلی تحقیق می تواند 
می تــوان  چگونــه  شــودکه،  بیــان  گونــه  ایــن 
بــا اســتفاده از مــدل خوشــه بنــدی تجمعــی 
ــا، دقــت و  ــر روی هــرز نامــه هــای صوتــی پوی ب
صحــت بیشــتری را تشــخیص و بدســت آورد. 
بــه ایــن پرســش می تــوان اینگونــه پاســخ داد 
کــه روش خوشــه بندی 
تجمعی از تجمیع تمام 
روش هــای پیشــنهادی 
رای  و  کــرده  اســتفاده 
تمامــی الگوریتــم هــا را 
در نتیجــه خــود تاثیــر 
امــر  ایــن  کــه  میدهــد 
بهتــر  عمکــرد  باعــث 
ایــن نــوع خوشــه بنــدی 
روش  شــد.  خواهــد 
خوشــه بنــدی تجمعــی 
در  را  ای  بهینــه  روش 
دارد  خــود  ســاختار 
از  فقــط  می توانــد  کــه 
نتیجــه انتهایــی هــر الگوریتــم بــرای تصمیــم 
گیــری خــود اســتفاده کنــد، ایــن کار را بــدون 
در نظــر گرفتــن ویژگــی هــای اســتفاده شــده در 
الگوریتــم هــا انجــام میدهــد کــه باعــث عمکــرد 
باالتــر می شــود. بهتــر و ســرعت محاســباتی 

نتیجــه  فــوق می تــوان  بــه مطالــب  توجــه  بــا 
گرفــت ایــن روش می توانــد دقــت و صحــت 
باالتــری را در شناســایی هرزنامــه هــای صوتــی 
بــه مــا برگردانــد. مراحــل پیــاده ســازی  پویــا 

تشیخص SPIT اب استفاده از 
)Ensemble Clustering( خوشه بندی تجمعی

حامد رستگار مقدم
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شــامل ســه بخــش پیــش پــردازش، کــه در آن 
داده هــای دارای نویــز و همچنیــن داده هایــی 
کــه مفقــود شــده انــد را شناســایی و بــا روش 
و  آنهــا جایگزیــن می شــود  میانگیــن مقادیــر 
تشــخیص ویژگــی هــای بــا تاثیــر گــذاری بــاال 
شناســایی  الگــوی  ســاخت  PCA(؛  روش  )از 
هرزنامــه هــای صوتــی پویا،کــه توســط انــواع 
خوشــه بندهــای پارتیشــنی، سلســله مراتبــی 
بــا  می شــود  انجــام  بندهــا  خوشــه  دیگــر  و 
بــرای  تجمعــی  بنــدی  خوشــه  از  اســتفاده 
تجمیــع تمــام آنهــا بــه پایــان خواهــد رســید؛ و 
 K-fold در نهایــت ارزیابــی نتایــج کــه بــه روش

انجــام گرفتــه اســت خواهــد بــود.
 نتایــج در پیــاده ســازی چــه در دقــت و صحــت 
اگرچــه جــای  عملکــرد رضایــت بخــش اســت 
بــرای بهتــر شــدن را دارد امــا در نهایــت  کار 
نتیجــه بســیار خوبــی را ارائــه داده اســت بــه 
نحــوی کــه صحــت تشــخیص بــه طــور متوســط 
در حــد مطلــوب 97% قــرار دارد. پیــاده ســازی 
بــه  مراکــز مختلــف منجــر  در  ایــن سیســتم 
تشــخیص صحیــح هرزنامــه هــای صوتــی پویــا 

در حــد گســترده خواهــد شــد.

شروع

1. پیش پردازش
تشــخیص ویژگــی هــا بــا تاثیــر گــذاری بــاال )بــا متــد 

)PCA

حذف نویز )با روش آستانه گذاری(
جایگــزاری Missing value هــا )بــا روش میانگیــن هــر 

ویژگــی(

2. خوشه بندی
استفاده از تمامی خوشه بند ها

سلسله مراتبی
پارتیشنی

چگالی
3.خوشه بندی تجمعی
Voting استفاده از متد

4. ارزیابی
K-fold استفاده از متد

پایان
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عملکرد کابل های فیبر نوری 
آشــنا  نــوری  فیبرهــای  بــا  بایــد  ابتــدا 
هــای  روش  از  میتواننــد  شــویم،اطالعات 
مختلفــی منتقــل شــوند، برخــی از ایــن روش 
هــا بســیار معمــول و آشــنا هســتند و بارهــا 
بــا آنهــا برخــورد داشــته ایــم ماننــد کابــل هــای 
ســیمی و امــواج رادیویــی. فیبرهــای نــوری یکــی 
دیگــر از راههــای انتقــال و جابجایــی اطالعــات 
هســتند البتــه در ایــن روش بــه جــای کابــل 
هــای فیزیکــی و امــواج رادیویــی در فیبرهــای 
نــوری از مشــخصه هــا و رفتارهــای خــاص نــور 
بــرای انتقــال دیتــا اســتفاده می شــود. در ایــن 
روش هوشــمندانه داده هــا روی یــک پرتــوی 
نورداخــل فیبریــا شیشــه یــا لولــه پالســتیکی 
کدگذاری می شــود. این روش در دهه شــصت 
میــالدی بــرای کمــک بــه پزشــکان بــرای بررســی 
و دیــدن بــدن بیمــاران بــدون انجــام جراحــی 
و ایجــاد بــرش بــر روی بــدن ابــداع شــد. نــام 
ایــن روش آندوســکوپی یــا درون بینــی اســت 
و در ایــن روش از یــک آینــه و نــور بازتابــی کــه 
توســط یــک فیبــر بــه انــدام داخلــی میرســد و 
بــا اســتفاده از خاصیــت فیبــر تصویــر روی آینــه 
در خــارج از بــدن منعکــس می شــود. ایــن یکــی 
از ابتدایــی تریــن روش هــای انتقــال اطالعــات 

بــه روش اپتیــک اســت.
کابل هــای فیبــر نــوری اســتاندارد بــه دو دســته 

کلــی تقســیم بنــدی می شــوند:
 )Single mode( تک حالته

آنهــا  کــه قطــر هســته  از کابــل هــا  نــوع  ایــن 
9 میکرومتــر اســت، نــور را بــه صــورت کامــال 

مســتقیم و بــدون شکســت عبــور میدهنــد و 
تغذیــه ورودی آنهــا نــور لیــزر اســت. همــان طــور 
نــور  انتظــار اســت خروجــی شــدت  کــه قابــل 

دارد. باالیــی  بســیار 

 )Multi-mode(  چندحالته
بســیار  قطرهســته  حالتــه  چنــد  هــای  کابــل 
بزرگتــری از کابل هــای فیبــر نــوری تــک حالتــه 
دارند و برابر با 50 یا 62.5 )الی 100( میکرومتر 
هســتند. منبــع نــوری ایــن کابل هــا LED هــا 
ــا طــول  ــور را در پرتوهــای متعــدد ب هســتند و ن
موج هــای مختلفــی منتشــر می کننــد کــه ایــن 
پرتوهــا بســته بــه نــوع کابــل، شــکل انتشــارهای 
مختلفــی را در طــول کابــل دارنــد. در شــکل های 
Multi- زیــر نحــوه شکســتن نــور در کابل هــای

mode و Single mode و قطــر هســته آن  هــا را 

مشــاهده می کنیــد:
تکنولوژی به کار رفته در کابل های فیبر نوری

یــک کابــل فیبــر نوری از چند فیبر نوری ســاخته 
شــده اســت کــه رشــته هــای نازکــی از جنــس 
پالســتیک یا شیشــه هســتند. ممکن اســت در 
یــک کابــل دو رشــته فیبــر یــا حتــی صدهــا رشــته 
فیبر وجود داشــته باشــد. هرکدام از این رشــته 
هــا کــه قطــری کمتــر از یــک تار موی انســان دارند 

انتقال اطالعات بر بسرت فیرب نوری 
آناهیتا طاهریچگونه است؟
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میتواننــد ده هــا هــزار تمــاس تلفنــی را منتقــل 
کننــد و داده هــا بیــن فرســتنده و گیرنــده بــا 
کمــک تکنولــوژی نــوری یــا اپتیــک انتقــال مــی 
یابــد. در یــک مــدل ســاده، فرســتنده از یــک 
لیــزر اســتفاده می کنــد تــا اطالعــات متناظــر را بــه 
پالــس هــای نــوری تبدیــل کنــد. ایــن پالــس هــا 
ســپس از طریــق فیبــر نــوری منتقــل میشــوند و 
درســمت دیگــر خوانــده میشــوند. گیرنــده نیــز 
پــس از دریافــت بــه وســیله یــک نورســنج یا یک 
ســلول فوتــو الکتریــک اطالعــات دریافتــی را از 
پالــس نــوری بــه شــکل اصلــی داده بازمیگردانــد.

این تکنولوژی چطور کار می کند؟
پالــس هــای نــوری بــه طــور کلــی بخــش هــای 
کوچکــی از نورهــای کمانــه کــرده در هــر رشــته 
ــا  نــوری موجــود در کابــل اصلــی هســتند. نــور ب
اســتفاده از دو اصل در داخل کابل نگاه داشــته 

می شــود: قانــون بازتــاب داخلــی و خــود ســاختار 
کابــل نــور عبــوری در رشــته هــای نــوری ممکــن 
اســت از گوشــه هــا نشــت کنــد امــا اگــر نــور در 
زاویــه هــای کوچــک بــه شیشــه برخــورد کنــد، 
بازتــاب کلــی اتفــاق مــی افتــد و نــور در رشــته 
شیشــه ای باقــی میمانــد. خــود کابــل نــوری از دو 
بخش ساخته شده است. یک هسته یا مغزی 
کابــل کــه نــور در آن جریــان دارد و یــک پوشــش 
شیشــه ای دور مغــزی کــه باعــث می شــود طبــق 

توضیحــات بــاال نــور در داخــل هســته بمانــد.

ادامه این مبحث در شماره بعد خواهد آمد.

خطوط دیجیتال)ویپ و فیبر نوری( خطوط مسی )تلفن معمولی(

از 30 تا 1000 مگابایت بر ثانیه محدود به سرعت ADSL )بین 1 تا 
30 مگابایت بر ثانیه(

سرعت

تقریبا سی و یک هزار تماس سه هزار تماس ظرفیت

امکان نفوذ و هک به طور قابل 
توجهی پایین است

امکان نفوذ و هک باالست امنیت

دیجیتال و با کیفیت باال و 
امکانات متنوع

آنالوگ و نیازمند تجهیزات سخت 
PABX افزاری گران قیمت

خدمات

این سیستم ها که عموما به 
شکل ابری کار میکنند امنیت 

زیادی دارند

سیم های مسی با روکش های کهنه 
پالست یکی بسیار مستعد ایجاد 

آتش سوزی هستند

امنیت در 
برابر حادثه

کیفیت عالی بدون در نظر 
گرفتن بعد مسافت

در فاصله های طوالنی کامال تاثیرپذیر کیفیت 
مکالمه
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ممکــن  جغرافیایــی  مناطــق  از  بســیاری  در 
اســت بــه دلیــل عــدم وجــود مخابــرات، دور 
بــودن یــا پــر شــدن ســوییچ هــا، مرکــز مخابراتی 
امــکان ارائــه خطــوط نداشــته باشــد. همچنیــن 
ارائــه  جهــت  نیــز  دیگــری  دهنــده  ســرویس 
یــا مدیــران  ســرویس در آن منطقــه نباشــد 
جدیــد  خــط  خریــد  بــه  تصمیــم  هــا  شــرکت 
مجتمــع  مثــال  عنــوان  بــه  باشــند.  نداشــته 
هــای مســکونی، اداری و تجــاری، شــهرکت های 
صنعتــی، مناطــق خــارج از شــهر، روســتاها و ... 
از جملــه مناطقــی هســتند کــه معمــوال مشــکل 

دریافــت خطــوط مخابــر اتــی را دارنــد.

چرا انتقال خط انجام می دهیم؟
• عدم ارائه خط در یک منطقه

بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، ممکــن اســت بــه 
دالیل مختلف از جمله پر شــدن ســوییچ های 

مخابراتی در مناطقی که تراکم جمعیت زیادی 
وجــود دارد، ماننــد مجمتــع هــای مســکونی، 
مخابراتــی  مرکــز  بــودن  دور  اداری،  و  تجــاری 
بــا محــل مثــل شــهرک هــای صنعتــی، عــدم 
وجــود امکانــات و زیــر ســاخت الزم در شــهرها 
و شــهرک هــای تــازه تاســیس و روســتاها و ... 
امــکان ســرویس دهــی در یــک منطقــه وجــود 

نداشــته باشــد. 

• استفاده از یک شماره در منطقه ای دیگر
ممکــن اســت شــما بــه دالیــل و سیاســت هــای 
از شــماره  مختلــف مجموعــه خــود بخواهیــد 
هــای منطقــه »الــف« در منطقه »ب« اســتفاده 
ــی کــه در منطقــه »ب«  نماییــد. بنابرایــن زمان
 )Caller ID( بــا کســی تمــاس بگیریــد شــماره
منطقــه »الــف« بــرای مخاطــب خواهــد افتــاد. 

هر آنچه از انتقال خط
بر بسرت شبکه ابید بدانید

هومن حیدری
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چند نوع انتقال خط داریم؟
• انتقال خط آنالوگ - سناریو اول

فــرض کنیــد مجموعــه شــما دارای یــک شــعبه 
اســت. در  کــرج  یــک شــعبه در  و  تهــران  در 
شــعبه کــرج از یــک سیســتم تلفــن آنالــوگ 
شــهری  خــط   2 و  داخلــی   8 بــا  پاناســونیک 
مــی شــود. هــم چنیــن در شــعبه  اســتفاده 
شــبکه  تحــت  تلفنــی  سیســتم  یــک  تهــران 
بــا 40 داخلــی و 16 خــط شــهری داریــد و بــه 
بیــن  داخلــی شــرکت  هــای  دلیــل سیاســت 
دو سیســتم تلفنــی ارتبــاط شــبکه ای برقــرار 
شــعبه  در  دارد  تصمیــم  مدیریــت  نیســت. 
کــرج از دو خــط شــهری تهــران اســتفاده نمایــد 
ــا کســی تمــاس تلفنــی  ــه طــوری کــه وقتــی ب ب
برقــرار شــد Caller ID یــا همــان شــماره دفتــر 
تهــران بــرای مخاطــب بیفتــد. در ایــن حالــت 
بایــد از دو ســخت افــزار بــه عنــوان فرســتنده و 
گیرنــده اســتفاده کــرد. در دفتــر تهــران از یــک 
در  و  )فرســتنده(  پــورت  دو   FXO وی  گیــت 
دفتــر کــرج از یــک گیــت وی FXS )گیرنــده( دو 
پــورت اســتفاده خواهــد شــد و از طریــق بســتر 

شــبکه انتقــال خــط انجــام خواهــد شــد. 

• انتقال خط آنالوگ - سناریو دوم
ممکن اســت در منطقه ای امکان ارائه خطوط 
وجود نداشــته باشــد و راهی جز انتقال خط از 
منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر نباشــد. بنابرایــن 
ــی کــه خــط  مــی توانیــد از هــر نقطــه جغرافیای

تلفــن داریــد بــا اســتفاده از دو گیــت وی 
آنالوگــی  تعــداد خــط  FXS هــر  و   FXO
کــه نیــاز داریــد انتقــال دهیــد. بــه طــور 

ــال ممکــن اســت شــما در تهــران یــک  مث
دفتــر اداری بــا خطــوط کافــی داشــته باشــید 

امــا در کارگاه شــما کــه حومــه شــهر اســت 
خــط تلفنــی وجــود نداشــته باشــد. بنابرایــن 
بــه راحتــی از طریــق بســتر شــبکه مــی توانیــد 

ــد. تعــدادی از خطــوط خــود را انتقــال دهی

E1 انتقال خط •
 )E1( مخابــرات تنهــا ارائــه کننده خطوط ای وان
در ایــران اســت. بــا دریافــت هــر لینــک E1 شــما 
صاحــب 30 خــط خواهیــد شــد. ایــن خطــوط 
فقــط بــه افــراد حقوقــی، روی بســتر زوج ســیم 
و از طریــق دو مــودم کــه یکــی در مخابــرات و 
دیگــری در ســایت مشــترک قــرار دارد، انتقــال 
و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. خــط E1 بــرای 
ارتبــاط بــا سیســتم تلفــن آنالــوگ یــا سیســتم 
تلفــن تحــت شــبکه نیــاز بــه یــک مبدل ســخت 

افــزاری E1 بعــد از مــودم دارد.
بــه طــور مثــال اگــر شــما در مجموعــه خــود از 
در  بایــد  کنیــد  اســتفاده  ویــپ  تلفــن  مرکــز 
کنــار مــودم E1 از یــک گیتــوی E1 نیــز اســتفاده 
نماییــد. ایــن مبــدل بــه شــما ایــن امــکان را مــی 
دهــد تــا بتوانیــد ســیگنال آنالــوگ را بــه دیتــا 
تبدیــل کــرده و از طریــق IP بــه ســرور خــورد 
متصل شــوید. همچنین اگر از سیســتم تلفن 
آنالــوگ پاناســونیک اســتفاده مــی کنیــد، بایــد 

 PRI از کارت E1 در کنــار مــودم
روی مرکز تلفن پاناسونیک 

خــود اســتفاده نمایید. 
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در هــر صــورت بــرای انتقــال خــط E1 بــه نقطــه 
ای دیگــر شــما نیــاز بــه یــک گیــت وی E1 در 
مقصد و سیســتم تلفن تحت شــبکه در مبدا 
خواهیــد داشــت. اگــر در مبــدا سیســتم تلفــن 
شــما آنالــوگ اســت بایــد حتمــا کارت SIP روی 

آن داشــته باشــید.

• انتقال خط اینترنتی – سیپ ترانک
انتقال ســیپ ترانک یا همان خطوط اینترنتی 
بســیار ســاده اســت. ایــن خطــوط در مبــدا روی 
بســتر شــبکه و بــا IP بــه مشــترک ارائــه مــی 
شــوند و بــا توجــه بــه ماهیــت آنهــا ســازگاری 
کامــل بــا پروتــکل SIP دارنــد. بنابرایــن شــما از 
ــه ســخت  ــاز ب ــدون نی ــی ب هــر نقطــه جغرافیای
افــزار مــی توانیــد خطــوط خــود را انتقــال دهیــد. 
خطــوط  دریافــت  بــرای  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ارتبــاط  جهــت  روتــر  یــک  بــه  تنهــا  اینترنتــی 
شــبکه ای بــا شــعبه اصلــی خــود نیــاز خواهیــد 
داشــت و تمامــی ارتباطــات از مبــدا تــا مقصــد 

ــود.  روی بســتر اینترنــت خواهــد ب
در چنــد ســال اخیــر، مخابــرات نیــز مثــل ســایر 
 SIP اقــدام بــه ارائــه خــط FCP شــرکت هــای

Trunk کــرده اســت. در صــورت دریافــت ایــن 
ــرات، بســتر ارتباطــی زوج  نــوع خطــوط از مخاب
ســیم اســت و بــرای دریافــت خــط نیــاز بــه یــک 

مــودم G.SHDSL.bis خواهیــد داشــت.

تجهیزات مورد نیاز برای انتقال خط
انتقال خط آنالوگ:

 بــرای انتقــال خطــوط آنالــوگ شــهری متناســب 
بــا تعــداد پــورت خطــوط، نیــاز بــه گیــت وی های 
FXS و FXO اســت. بــه طــور مثــال اگــر قــرار 
اســت 4 خــط شــهری را انتقــال دهیــد، در مبــدا 
بــه یــک گیــت وی 4 پــورت FXO و در مقصــد 
بــه یــک گیــت وی 4 پــورت FXS نیــاز خواهیــد 
داشــت. داشــتن IP اســتاتیک، شــبکه پایدار و 
گیــت وی FXO و FXS مثــل برندهــای نیــوراک 
و گرنــد اســتریم از ملزومــات مهــم انتقــال خــط 

اســت.

:E1 انتقال خط
بــه  نیــاز  مخابــرات   E1 خطــوط  انتقــال  بــرای 
گیــت وی اینترنــال یــا اکســترنال E1 داریــد. 
الزم بــه ذکــر اســت، قبــل از گیــت وی، بایــد 
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دو مــودم E1 تهیــه کنیــد. یکــی از ایــن مــودم 
هــا در مخابــرات و دیگــری در شــرکت شــما قــرار 
ــن مــودم  ــه ای خواهــد گرفــت و گیــت وی E1 ب
متصــل خواهــد شــد. گیــت وی هــای E1 از 1 
تــا 32 لینــک E1 را پشــتیبانی مــی کننــد. )هــر 
لینــک E1 شــامل 30 کانــال اســت( بــه طــور 
مثــال اگــر شــما از مخابــرات دو لینــک E1 تهیــه 
کــرده ایــد )دولینــک E1 برابــر بــا 60 کانــال – 
شــماره اســت( بایــد یــک گیــت وی E1 دو پورت 
نیــز تهیــه کنیــد. داشــتن IP اســتاتیک، شــبکه 
پایــدار و گیــت وی E1 مثــل برندهــای نیــوراک 
و گرنــد اســتریم از ملزومــات مهــم انتقــال خــط 

اســت.

انتقال سیپ ترانک – خط اینترنتی:
 FCP ایــن نــوع خطــوط از طریــق شــرکت هــای
روی بســتر اینترنــت بــه مشــترکین ارائــه مــی 
شــوند. بــرای دریافــت ایــن خطــوط نیــاز اســت 
کــه از طریــق یــک روتــر بــا شــرکت ســرویس 
دهنــده ارتبــاط برقــرار کــرد. الزم بــه ذکــر اســت 
در صورتــی کــه ســیپ ترانــک را از مخابــرات 
 SIP اینکــه مخابــرات  بــه دلیــل  تهیــه کنیــد 

Trunk را روی زوج ســیم انتقــال مــی دهــد نیاز 
بــه یــک مــودم G.SHDSL.bis جهــت دریافــت 

خــط خواهــد بــود.

جمع بندی:
 بــرای داشــتن یــک ارتبــاط صوتــی باکیفیــت در 
وهلــه اول مــی بایســت بســتر شــبکه مناســب 
و پایــدار داشــته باشــید. ایــن بســتر شــبکه 
اینترنــت  شــبکه  روی  بــر  توانــد  مــی  پایــدار 
بــه صــورت ســیمی یــا بیســیم یــا بــه صــورت 
بــاد  پهنــای  باشــد.  بیــن شــعبات  اینترانــت 
کافــی و شــبکه پایــدار رکــن اصلــی یــک ارتبــاط 
بــدون  و  کیفیــت  بــا  خــط  انتقــال  و  صوتــی 
بســتر  روی  خــط  انتقــال  اگــر  اســت.  قطعــی 
 IP Static اینترنــت کابلــی صــورت گیــرد بــه دو
در دو نقطــه نیــاز خواهیــد داشــت. اگــر ایــن 
ارتبــاط بــر بســتر وایرلــس یــا اینترانــت باشــد 
بدیهــی اســت کــه از طریــق Private IP ارتبــاط 
از  اســتفاده  شــد.  خواهــد  برقــرار  تجهیــزات 
تجهیــزات معتبــر در کنــار تخصــص و تجربــه 
کافــی از دیگــر ملزومــات یــک انتقال خط ســالم 

و پایــدار خواهــد بــود.
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شــاید در مورد انتقال به ســمت ســاختار کلود 
یــا ابــری قبــال شــنیده باشــید. در حــال حاضــر 
محبوبیــت انتقــال تجــارت هــا بــه ســمت کلــود 

رو بــه افزایــش مــی باشــد.
بــرای انتقــال تجــارت الکترونیکــی بــه ســمت 
کلــود مــا ســه راه اساســی پیــش رو خواهیــم 
داشــت کــه بایــد نســبت بــه نیازمنــدی هــا و 
امکانــات از بیــن حــاالت موجــود راه را انتخــاب 

نماییــم:

On-premise: نســل قدیمــی خدمــات توســط 
ســرورهایی اســت کــه معموال بصــورت فیزیکی 
در محــل شــرکت هــا خدمــات میدهنــد. در این 
نــوع خدمــات معمــوال جهــت ارایــه خدمــت هــا 
بایــد زیرســاخت یــک ارتبــاط را شــکل داد و از 
تنظیمــات و تعمیــر و نگهــداری شــبکه تــا نــرم 
افزارهــا بعهــده شــرکت هــا خواهــد بــود. بــرای 
مثــال مــی تــوان از نصــب یــک ســرور و مجــازی 
ســاز در محــل شــرکت شــما و اســتفاده محلــی 
از آن زیرســاخت بــرای ایــن نــوع کاربــرد نــام 
برد.معمــوال ایــن روش اســتفاده هزینــه باالیــی 
بــرای شــروع دارد و احتمــال نیــاز بــه کمــک از 

پیمانــکاران خارجــی بیشــتر مــی باشــد.

IaaS: در ایــن ســاختار کــه معمــوال تنظیمــات 
اولیــه تــا الیــه مجــازی ســاز توســط ارایــه دهنــده 
ســاختار  ایــن  در  گیــرد  مــی  انجــام  خدمــات 
تامیــن ســخت افــزار تنظیمات شــبکه و مجازی 
ســاز و فضاهــای ذخیــره ســازی بعهــده خدمــات 

بــه   OS از تنظیمــات  و  بــود  دهنــده خواهــد 
بــود.  گیرنــده خواهــد  بعهــده خدمــات  بعــد 
ایــن اولیــن مرحلــه از مهاجــرت خواهــد بــود 
کــه از اینجــا بــه بعــد بدلیــل اشــتراکهایی کــه 
ــرای  در مقــاالت قبلــی ذکــر شــد هزینــه هــم ب
خدمــات دهنــده و هــم خدمــات گیرنــده بــه 
صرفــه خواهــد بــود. ایــن روش بســیار توســعه 
پذیــر و انعطــاف پذیــر اســت و در هــر زمــان کــه 
نیــاز باشــد بــدون از دســت دادن هزینــه مــی 

توانیــد راه دیگــری را جایگزیــن نماییــد.
:IaaS مزایای

- بســیار انعطــاف پذیــر و بســیار مقیــاس پذیــر 
است.

- قابل دسترسی توسط چندین کاربر است.
- مقرون به صرفه است.

ارایــه  میتــوان  خدمــات  نــوع  ایــن  بــرای   -
خدماتــی ماننــد VPS هــا توســط شــرکت هــای 

بــرد. نــام  ارایــه دهنــده 
PaaS: در ایــن مــدل کار ســخت افــزار و نــرم 
افــزار و و امکانــات همگــی بــر روی اینترنــت 
خواهــد بــود و شــما فقــط نیــاز بــه مدیریــت 
دهنــده  ارایــه  ســرویس  و  اطالعــات  کــردن 
خدمــات خــود خواهیــد بــود. طبیعتــا بدلیــل 
پشــتیبانی کــه خدمــات دهنــده بــرای ایــن نــوع 
ســرویس ارایــه مــی دهــد نگرانــی هــا را از در 
دســترس بودن و امنیت و پشــتیبانی برطرف 
مــی کنــد و شــما مــی توانیــد تمــام دقــت خــود را 
بــرای بــکار گیــری از نحــوه ارایــه ســرویس بــکار 
ببریــد و نیــازی بــه شــروع نمــی باشــد و فقــط 

 Cloud آنچه در مورد ساختارهای
سید مجتبی نجفی مقدمابید بدانیم
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بایــد بــر روی کــد هــای خودمــان وقــت بگذاریــم 
و بســیار زیــاد در هزینــه و زمــان صرفــه جویــی 
می نمایــد. ایــن نــوع خدمــات را مــی توان مانند 
 Hosted و یــا Hosting WEB ارایــه خدمــات

ــرد. ــام ب PBX ن
 :PaaS مزایای

- قابل دسترسی توسط چندین کاربر است.
- مقیــاس پذیــر اســت. یعنــی شــما مــی توانیــد 
متناســب بــا انــدازه مشــاغل خــود، از حالــت 

هــای مختلــف اســتفاده نماییــد.
- ســاخته شــده بــر روی فنــاوری مجــازی ســازی  

اســت.
- اجــرای آســان بــدون دانــش گســترده در مــورد 

سیستم دارد.
ارایــه  تمــام  خدمــات  نــوع  ایــن  در   :SaaS
خدمــات بــه عهــده خدمــات دهنــده بــوده و 
ــرای مــا فراهــم مــی  فقــط امــکان اســتفاده را ب
آورد. در ایــن متــود دیگــر مــا نگــران بــروز بــودن 
و نصــب نــرم افزارهــای مختلــف نخواهیــم بــود 
ــازی نمــی باشــد.  ــکار IT نی ــه پیمان و معمــوال ب
مــدل  یــک   SaaS دهنــدگان  ارائــه  معمــوال 
اشــتراک را بــا هزینــه ماهانــه ثابــت ارایــه مــی 
دهنــد و شــما دقیقــاً مــی دانیــد کــه ایــن نــرم 
افــزار چقــدر هزینــه خواهــد داشــت و براســاس 

ــد بودجــه بنــدی نماییــد  آن مــی توان
مثالــی از نحــوه کاربــردی آن مــی تــوان بــه 
ارایــه API توســط ســامانه هــای پیامکــی و یــا 
نــرم افزارهــای ارســال پیامــک یــا صــدا و یــا 

ایمیــل نــام بــرد
 :SaaS مزایای

- توســط یــک ارائــه دهنــده شــخص ثالــث 
روی ســرور راه دور میزبانــی مــی شــود.

- مقیــاس پذیــر، بــا حالــت هــای مختلــف 
بــرای مشــاغل کوچــک، متوســط و در ســطح 

شــرکت اســت.
- فراگیــر، ایمــن و نگهــداری ارزان بــه عنــوان 

بخشــی از مزایــای آن اســت.

 
ارایــه  بــا  شــد  ذکــر  نیــز  قبــال  کــه  همانطــور 
خدمــات بصــورت Cloud هــم بــه نفــع مصــرف 
نفــع خدمــات  بــه  هــم  و  باشــد  مــی  کننــده 
دهنــده یعنــی مصــرف کننــده هزینــه پاییــن 
مــی  بابــت دریافــت خدمــات پرداخــت  تــری 
و  انــرژی  از  کمتــری  مصــرف  طبیعتــا  و  کنــد 
در نتیجــه مصــرف ســبز را خواهیــم داشــت 
و در آنطــرف ارایــه دهنــده خدمــات بــا تعمیــر 
نگهــداری کمتــر هزینــه قابــل قبولــی را دریافت 

می نمایــد.

سید مجتبی نجفی مقدم
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نمونــه هایــی از انــواع زیرســاخت هــا را مــی 
تــوان بــه شــکل زیــر بیــان کــرد:

SaaS examples: BigCommerce, 
Google Apps, Salesforce, Dropbox, 
MailChimp, ZenDesk, DocuSign, Slack, 
Hubspot.
PaaS examples: AWS Elastic 
Beanstalk, Heroku, Windows Azure 
)mostly used as PaaS(, Force.com, 
OpenShift, Apache Stratos, Magento 
Commerce Cloud.
IaaS examples: AWS EC2, Rackspace, 
Google Compute Engine )GCE(, Digital 
Ocean, Magento 1 Enterprise Edition

 
بــا پاییــن  ســطح دانــش مدیریــت سیســتم 
آمــدن در لیســت بــه ایــن ترتیــب کاهــش مــی 

یابــد:
 On-premise > IaaS > PaaS > SaaS.

 

محبوبیــت ســرویس هــا بدالیــل ذکــر شــده از 
بــاال بــه پاییــن در شــکل فــوق مــی باشــد :

از کل )از 14% در ســال   SaaS تقریبــاً %24 
)2016

IaaS حدود 12% )از 6%در سال 2016(
مــدل  پرطرفدارتریــن  حاضــر  حــال  در   PaaS
اســت کــه 32% مــورد اســتفاده اســت و انتظــار 
مــی رود در ســال 2020 رشــد بیشــتری نمایــد.

بــرای درک بهتــر مــی توانیــم بــا یــک مثــال از 
تهیــه تــا مصــرف آن را بــا مــوارد فــوق شــبیه 

ســازی نماییــم.
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اینترنــت  ســریع  رشــد  بــا  اخیــر  ســالیان  در 
اشــیاء، تعــداد دســتگاه هایــی کــه بــه شــبکه 
متصــل مــی باشــند، بــه شــکل قابــل توجهــی 
افزایــش یافتــه انــد. رونــد صعــودی انبــوه داده 
هایــی کــه اشــیاء بــه ســوی شــبکه ارســال مــی 
کننــد، بــه چالشــی بزرگــی بــرای شــبکه هــای 

ابــری تبدیــل شــده اســت.
 بــه عنــوان مثــال یــک شــبکه ترافیــک شــهری 
را در نظــر بگیریــد؛ مجموعــه از خــودرو هــای 
, تاکســی، پیــک موتــوری،  ســواری، اتوبــوس 
دوچرخــه ســواران و غیــره کــه در ســطح شــهر 
وســایل، هرکــدام  ایــن  انــد.  گســترده شــده 
بــه طریقــی )دســتگاه فیزیکــی مشــخص و یــا 
گوشــی موبایــل( بــا سیســتم مرکــزی ترافیــک 
در ارتباط هســتند. ممکن اســت این دســتگاه 

ــن  ــه ای ــی ب ــرای دریافــت خدمــات متفاوت هــا ب
ســامانه متصــل شــده باشــند. مثــال خودروهای 
ســواری میخواهنــد جهــت مســافرت شــهری، 
نماینــد،  انتخــاب  کــم  ترافیــک  بــا  مســیری 
تاکســی هــا بــه دنبــال نزدیــک تریــن مســافر 
مــی گردنــد، اتوبــوس هــا بــه دنبــال تخمیــن 
فاصلــه تــا ایســتگاه بعــدی هســتند، برخــی نیــز 
بــه دنبــال نزدیکتریــن جــای پــارک خــودرو مــی 
گردنــد. عــالوه بــر آن کــه ایــن وســایل بــه دنبــال 
بایســت  مــی  الجــرم  باشــند،  مــی  خدمــات 
اطالعاتــی را نیــز مرتــب بــرای ســامانه ارســال 
نماینــد تــا ســامانه بــا تحلیــل آن بــه همــراه 
داده هــای دســتگاه هــای دیگــر نتایــج مــورد 

نیــاز را تولیــد کنــد.
از  چــه حجمــی  فــوق  مثــال  در  ببینیــد  حــال 
ــاه تولیــد مــی شــود؟  ــازه ای کوت اطالعــات در ب
انتقــال ایــن اطالعــات بــه دیتاســنتر ســامانه، 

مدیریت منابع در رایانش مه
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چقــدر از ترافیــک و پهنــای بانــد اینترنــت را 
مصــرف مــی کنــد؟ چــه مقــدار پردازش گــر برای 
تحلیــل ســریع داده هــا نیــاز اســت؟ نگهــداری 
ایــن اطالعــات بــه چــه میــزان حافظــه فیزیکــی 
ــاز دارد؟ هــر چقــدر کــه پردازشــگر هــا قــوی  نی
آیــا نتایــج مفیــد در زمــان مناســب  باشــند، 

بــرای اســتفاده آمــاده مــی شــود؟
مجموعــه ای ایــن چالــش هــا، ســبب تغییــر 
نگــرش در رایانــش ابــری شــد. بــرای کاهــش 
بــار بــر روی شــبکه، ســرور هــای رایانشــی در 
لبــه هــای شــبکه و در فاصلــه نســبتا نزدیکــی 
ــرار  ــد کننــدگان داده ق ــه اشــیاء و ســایر تولی ب
گرفتــه شــد. ایــن ســرورهای لبــه ای کــه لزومــا 
ســرور هــای قدرتمنــدی نمــی باشــد، موظــف بــه 
پــردازش، تحلیــل و حتــی تصمیــم گیــری برروی 
بخشــی از داده هــا شــدند، تــا بدیــن وســیله 
شــبکه جدیــد کــه شــبکه رایانــش مــه نامیــده 
مــی شــود، بــار بزرگــی از روی شــبکه اینترنــت 

ــردارد. ب

2 آشنایی با رایانش مه 
2-1 رایانش مه

رایانــش مــه در ســال 2014 از ســوی سیســکو 
معرفی گردید. در ســال 2015 کنسرســیومی با 
نــام OpenFog متشــکل از غــول هــای دنیــای 
 Cisco، Microsoft، تکنولــوژی جهــان ازجملــه
Dell، Intel و دانشــگاه پرینســتون تشــکیل 
 OpenFog کنسرســیوم  هــدف  گردیــد. 
مشــخص کــردن اســتاندارد هــای کلــی شــبکه 
Fog بــود. در نوامبــر 2017 ایــن کنسرســیوم 
بــا  را  مــه  رایانــش  کلــی  معمــاری  و  مبانــی 
عنــوان Reference Architecture، بــه عنــوان 
مرجعــی از شــبکه رایانــش مــه بــرای توســعه 

دهنــدگان ارائــه دادنــد.
Fog computing یــا محاســبه مــه یــک مفهوم 
جدیــد شــبکه ای مــی باشــد کــه قصــد دارد 

برخــی از وظایــف شــبکه ابــر را بــه لبــه هــای 
شــبکه منتقــل کنــد. مــه الیــه ای جدیــد در 
شــبکه هــای توزیــع شــده مــی باشــد کــه بطــور 
موثــر بــا شــبکه اینترنــت اشــیاء و ابــر در ارتبــاط 

مــی باشــد. 

ــه  ــه کــه در شــکل 1 مــی بینیــد در الی همانگون
پاییــن انــواع دســتگاه هــای اینترنــت اشــیاء 
قــرار گرفتــه انــد. ایــن دســتگاه هــای بجــای آنکه 
داده هــای خــود را از درون شــبکه بــه ســمت 
ابــر ارســال نماینــد، داده هــا را بــه لبــه هــای 
شــبکه تحویــل مــی دهــد، جایــی کــه مجموعــه 
ای از ســرورهای مــه قــرار گرفتــه انــد. داده هــا 
در الیــه مــه تحلیــل مــی شــود و قســمتی از آن 
کــه بــرای ابــر مفیدتــر مــی باشــد، بــه الیــه هــای 
باالتــر ارســال مــی گــردد. مــه همچنیــن دارای 
دســتورالعمل هایــی )قابــل تعریــف از ســوی 
ابــر( اســت کــه بــه واســطه آن مــی توانــد، بــا 
تحلیــل داده هــا وضعیتــی ویــژه را شناســایی 
کــرده و دســتور الزم را بــه عملگرهــای شــبکه 

اینترنــت اشــیاء اعــالم نمایــد.
تــوان  بــا  هایــی  سیســتم  مــه  هــای  گــره 
لزومــا  امــا  باشــد.  مــی  متفــاوت  محاســباتی 
کیفیــت و توانایــی برابــر بــا ســرور هــای ابــر 
ندارنــد، چــرا کــه قــرار نیســت انــواع و اقســام 
تحلیــل هــا را انجــام دهنــد. یــک گــره مــه مــی 
تواند یک ســرور باشــد، یا یک دســتگاه ســاده 
ماننــد؛ هــاب )ســویج هــای ســاده( یــا قطعــه 
خودروهــای  درون  کوچــک  و  هوشــمند  ای 
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هوشــمند و غیــره. علــت اســتفاده از اینگونــه 
وســایل، کاهــش هزینــه هــا و اســتفاده بهینــه 
از میلیــون هــا دســتگاهی اســت کــه در جهــان 
وجــود دارنــد. بــه عنــوان مثــال؛ بــرای اتصــال بــه 
اینترنــت میلیــون هــا مودم و ســوئیج در مراکز 
خریــد، خانــه هــا، خیابــان هــا و محیــط هــای 
گردشــگری وجــود دارنــد، چنانکــه ایــن دســتگاه 
هــا اندکــی قابلیت محاســباتی داشــته باشــند، 
گــردد.  مــی  ایجــاد  زیــادی  محاســبه  ظرفیــت 
ــی هــای بزرگــی ماننــد  ــه همیــن دلیــل کمپان ب
تولیدکنندگان تجهیزات شــبکه، خودروســازها 
و غیــره شــروع بــه فعالیــت در ایــن زمینــه کرده 

انــد.

2-2 ویژگی های رایانش مه
بــا انتقــال برخــی از مســئولیت هــای ابــر بــه 
لبــه هــای شــبکه، جایــی کــه مــه هــا در نزدیکــی 
اشــیاء قــرار دارنــد، بار محاســباتی توزیع شــده، 
و بــا توجــه بــه فاصلــه کــم شــبکه ای بیــن آنــان 
تاخیــر شــبکه کاهــش مــی یابــد. بــه عــالوه از 
انبــوه اطالعــات تولیــدی اشــیاء، تنهــا بخــش 
کوچکــی از آن هــا بــه ســمت ابــر ارســال مــی 
گــردد، و اکثــر داده هــا در لبــه هــا مدیریــت مــی 

شــوند.
ــه  ــر را ب ــوان مــوارد زی ــاال مــی ت ــا توضیحــات ب ب

ــرد: ــام ب ــوان ویژگــی هــای رایانــش مــه ن عن
تاخیــر پاییــن: مدیریت اطالعات در نزدیک • 

تریــن فاصلــه بــه شــی انجــام مــی شــود، و 
لــذا تاخیــر کاهــش مــی یابــد.

پشــتیبانی از توزیــع جغرافیایــی: اشــیاء در • 
ــد  ــرار دارن ــی کــه ق همــان منطقــه جغرافیای
در لبــه شــبکه مدیریــت مــی شــود، و دیگــر 
نیــازی بــه جمــع آوری داده هــا در یــک نقطــه 

جغرافیایــی نیســت.
 • :)End device mobility( قابلیت جابجایی

مــی  و  دارنــد،  جابجایــی  قابلیــت  اشــیاء 

تواننــد از پوشــش یــک گــره مــه بــه پوشــش 
گــره دیگــر در نقطــه ای دیگــر رونــد.

 • Real-time( بالدرنــگ  دهــی  پاســخ 
response(: تاخیــر پاییــن موجــب فراهــم 

شــود. مــی  بالدرنــگ  پاســخ  آمــدن 
کاهــش ترافیــک ارســالی بــه ســمت ابــر: • 

ترافیــک اشــیاء در لبــه مدیریــت شــده و 
دیگــر بــه ســمت کلــود منتقــل نمــی شــود. 
در نتیجــه ترافیــک اشــغالی کاهــش مــی 

ــد. یاب
افزایــش کیفیــت ســرویس: تاخیــر پایین و • 

پاســخ دهــی ســریع موجــب افزایــش قدرت 
شــبکه در ارائــه خدمــت مــی گــردد.

2-3 معماری رایانش مه
شــکل 2 معمــاری اســتاندارد 3 الیــه در شــبکه 
رایانــش مــه را نمایــش مــی دهــد. الیــه اولــی 
متشــکل از اشــیاء و الیــه ســوم ابــر مــی باشــد. 
و گــره هــای مــه در الیــه میانــی نقــش بهینــه 
ســازی ارتباطــات را بــه عهــده دارد. امــا معمــاری 
شــبکه مــه محــدود بــه 3 الیــه نیســت و الیــه 
میانــی مــی توانــد از چنــد الیــه تشــکیل شــده 

باشــد. 
محاســباتی  کیفیــت  نظــر  از  مــه  گره هــای 
می باشــند.  متفــاوت  جابجایــی  قابلیــت  و 
همانگونــه کــه اشــاره شــد، یــک گــره مــه ممکــن 
اســت مــودم اینترنــت، گوشــی )کــه اصطالحــا 
ad-hoc fog نامیده می شــود( باشــد و یا یک 
ســرور اختصاصــی کــه از نظــر محاســباتی قابــل 
مقایســه بــا ad-hoc هــا نیســت. بــه عــالوه، 
مــودم  ماننــد  هایــی  دســتگاه  نیســت  قــرار 
انــدازه  در  توانــی  غیــره  و  موبایــل  اینترنــت، 
ــا  ســرورهای اختصاصــی داشــته باشــند. لــذا ب
ــزار میتــوان ضمــن  اســتفاده از ترکیــب ایــن اب
اطمینــان از مصــرف بهینــه منابــع و اســتفاده از 
تــوان محاســباتی شــبکه، از قــدرت پاســخگویی 
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بالدرنــگ نیــز مطمئــن شــد.
ــه از معمــاری چنــد الیــه  در شــکل 2 یــک نمون
)در اینجــا دو الیــه( در شــبکه رایانــش ابــری 
شــامل  اول  الیــه  نماییــد.  مــی  مشــاهده  را 
ســرورهای اختصاصــی اســت. گــره هایــی کــه 
قــدرت محاســباتی بیشــتری دارنــد و داده های 
گــره هــای الیــه دوم را دریافــت و آنالیــز مــی 
کننــد. ممکــن اســت قســمتی از دیتــای خــام 
آنالیــز در ad-hoc fog هــا  قابــل  کــه  اشــیاء 

نیســتند، بــه ایــن الیــه منتقــل شــوند. 
در شــکل 3 مشــاهده مــی کنیــد کــه بــا الیــه 
بنــدی گــره هــای مــه، تــوان محاســباتی شــبکه 
را افزایــش مــی یابــد و بــا اســتفاده از گــره هــای 
الیــه باالتــر، آنالیــز هــای ســنگین تــری بــر روی 
داده اعمــال مــی گــردد. ایــن معمــاری را مــی 
توانیــم بــه الیــه هــای باالتــری تعمیــم دهیــم. 
هــر چــه بــه ســمت بــاال پیــش مــی رویــم داده 

هــا مفیــد تــر و حجــم آن کمتــر می شــود. 

در شــکل 3 مشــاهده مــی کنیــد، همچنــان کــه 
بــه ســطوح باالتــر مــی رویــم، ســطح محاســبات 
و آنالیــز تغییــر کــرده و خروجــی هــای مفیــد 
تــری بــرای اســتفاده در الیــه هــای باالتــر تولیــد 

مــی گــردد.
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نوتیفیکیشــن الزم  پــوش  توضیــح  از  پیــش 
ارتباطــات  اســت اطالعــات پایــه ای در مــورد 
اینترنتــی داشــته باشــید کــه در ابتــدا بــه آن 

اشــاره میکنیــم.
بســتر  در  )کــه  افــزار  نــرم  یــک  بیــن  ارتبــاط 
و  گفتــه می شــود(  آن کالینــت  بــه  اینترنــت 

اســت.  صــورت  دو  بــه  عمومــا  ســرور 
ــا از طریــق یــک HTTP Request اســتاندارد  ی
ــه ســرور  کــه در آن کالینــت یــک درخواســت ب
ارســال می کنــد و در پاســخ داده هــای مــورد 

نیــاز خــود را دریافــت می کنــد.
یــک  آن  کــه در   Socket ارتبــاط از طریــق  یــا 
مســیر ارتباطــی دوطرفــه و پایــدار بیــن کالینــت 
و ســرور برقــرار می شــود و در طــول ایــن مــدت 
هــر کــدام از دو طــرف میتواننــد بــه دیگــری 
داده ارســال کننــد بــدون آنکــه طــرف مقابــل 

درخواســت کــرده باشــد.
هــر کــدام از ایــن دو روش خــود بــه تنهایــی 
انــواع و تکنولــوژی هــای مختلفــی دارنــد کــه 
نوتیفیکیشــن  پــوش  مبحــث  توضیــح  بــرای 
نیــازی بــه دانســتن آن نیســت. بــا یــک مثــال 
هــر کــدام از ایــن دو روش را بررســی میکنیــم و 

ســپس وارد موضــوع اصلــی میشــویم.
یــک اپلیکیشــن پیــام رســان را در نظــر بگیریــد 
اســت.  شــده  تولیــد  کــردن  چــت  بــرای  کــه 
زمانیکه شــما قصد ارســال پیام به شــخصی را 
دارید، پیام خود را در محیط اپلیکیشن تایپ 
کــرده و ارســال میکنیــد. اگــر ایــن پیــام از طریق 

یــک HTTP Request بــه ســرور ارســال شــود، 
پیــام شــما بــه ســرور میرســد و رســاندن پیــام 
شــما بــه شــخص مــورد نظــر بــه عهــده ســرور 
خواهــد بــود. حــاال همیــن اپلیکیشــن را بــر روی 
دســتگاه شــخص مخاطــب در نظــر بگیریــد. 
ســرور چگونــه بایــد آن پیــام را بــه اپلیکیشــن 
مخاطــب برســاند. چــون اپلیکیشــن مخاطــب 
درخواســتی بــه ســرور ارســال نکــرده اســت کــه 
بخواهــد در پاســخ، پیــام شــما را دریافــت کنــد. 
آیــا اپلیکیشــن مخاطــب بایــد همیشــه و در هــر 
ثانیــه یــک درخواســت بــه ســرور ارســال کنــد تــا 
ببینــد آیــا پیــام جدیــد دارد یــا خیــر؟ ایــن روش 
بســیار پــر هزینــه و ناکارآمــد اســت و منابــع 
زیــادی مصــرف می کنــد، چــون در صــورت وجــود 
چندصــد کاربــر، ســرور قــادر بــه مدیریــت ایــن 
حجــم از درخواســت نخواهــد بــود و دســتگاه 

کالینــت نیــز منابــع زیــادی مصــرف می کنــد.
 Socket طریــق  از  ارتبــاط  کــه  اینجاســت 
مطــرح می شــود. اگــر یــک ســوکت پایــدار بیــن 
اپلیکیشــن و ســرور برقــرار باشــد، بــا توجــه بــه 
دوطرفــه بــودن ارتبــاط، ســرور میتوانــد پیــام 
ــرای مخاطــب مربوطــه ارســال  ــد را ب هــای جدی
ارتبــاط  ســازی  پیــاده  نــوع  دلیــل  بــه  کنــد. 
متعــدد  هــای  ســوکت  مدیریــت  ســوکت، 
بــرای یــک ســرور کــم هزینــه تــر از مدیریــت 

اســت. متعــدد  هــای  درخواســت 
پیــام  اپلیکیشــن  چنــد  کنیــد  فــرض  حــاال 
رســان روی دســتگاه خــود نصــب کــرده ایــد و 

 Push Notification رسویس
و مزایای آن

ستاره ستاری
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هــر کــدام از ایــن اپلیکیشــن هــا یــک ارتبــاط 
ــا ســرور خودشــان  ســوکت دوطرفــه و پایــدار ب
برقــرار کــرده باشــند. حفــظ تمــام ایــن ارتباطات 
بــر روی دســتگاه نیازمنــد مصــرف حافظــه و 
ــده و در نتیجــه مصــرف بیشــتر باطــری  پردازن
خواهــد بــود. بــرای رفــع ایــن مشــکل، پــوش 

نوتیفیکیشــن طراحــی و معرفــی شــد.
در ایــن تکنولــوژی، دســتگاه )موبایــل یــا تبلــت 
یــا ...( بــه اپلیکیشــن هــا ایــن امــکان را میدهــد 
بــه جــای حفــظ پایــداری ارتبــاط ســوکت  کــه 
عامــل  ســوکت سیســتم  از  ســرور،  بــا  خــود 
اســتفاده کننــد و بعــد از آن در صــورت نیــاز 
ارتبــاط ســوکت خــود را برقــرار کننــد و پــس از 
اتمــام کار و بســته شــدن اپلیکیشــن توســط 
ــر، ارتبــاط ســوکت خــود را قطــع کننــد. در  کارب
ایــن روش، دســتگاه شــما هنگامــی کــه تمــام 
اپلیکیشــن هــا بســته اســت همیشــه فقــط 
یــک ارتبــاط ســوکت بــا ســرور سیســتم عامل را 
پایــدار نگــه میــدارد و در نتیجــه منابــع کمتــری 

را مصــرف می کنــد.
هــر  کــه  اســت  صــورت  ایــن  بــه  کار  روش 
سیســتم عامــل )AndroID یــا iOS یــا ...( بــر 
روی هــر دســتگاه، یــک ID یــا Token منحصــر 
بــه فــرد دارد کــه مختــص همان دســتگاه اســت 
و باعث تمایز آن از ســایر دســتگاه ها میگردد. 
زمانــی کــه دســتگاه شــما بــه اینترنــت متصــل 
شــود، یــک ارتبــاط ســوکت بیــن دســتگاه شــما 
و ســرور سیســتم عامل برقرار شــده و دستگاه 
شــما بــا Token منحصــر بــه فــرد خــود اصالحــا 

بــر روی ســرور آنالیــن می شــود.
یــک  اپلیکیشــن  هــر  ترتیــب  همیــن  بــه 
Package-ID منحصــر بــه فــرد دارد کــه آنــرا 
از ســایر اپلیکیشــن هــا متمایــز می کنــد. هــر 
 ID  کــدام از ســرورهای اپلیکیشــن نیــز یــک
ایــن  بــا  بایــد  کــه  دارنــد  فــرد  بــه  منحصــر 
شناســه و شناســه اپلیکیشــن مربوطــه، خــود 

را بــر روی ســرور سیســتم عامــل ثبــت نــام 
کننــد. بــه ایــن ترتیــب ســرور سیســتم عامــل، 
ســرور اپلیکیشــن هایــی را کــه قصــد اســتفاده 
دارنــد  نوتیفیکیشــن  پــوش  ســرویس  از 

میشناســد.
حــاال بــا ایــن تکنولــوژی، فرآینــد ارســال پیــام 
مجــددا  را  رســان  پیــام  اپلیکیشــن  یــک  در 
نصــب  را  اپلیکیشــن  کاربــر  میکنیــم.  مــرور 
 Token اپلیکیشــن  می کنــد.  اجــرا  را  آن  و 
منحصــر بــه فــرد دســتگاه را اســتخراج می کنــد 
و بــه همــراه Package-ID خــود بــرای ســرور 
اپلیکیشــن ارســال می کنــد. ســرور اپلیکیشــن 
ایــن اطالعــات را ذخیــره می کنــد. ســپس کاربــر 
اپلیکیشــن را مبنــدد و اپلیکیشــن نیــز ارتبــاط 
ســوکت بــا ســرور را قطــع می کنــد. زمانیکــه کــه 
ــد داشــته باشــد، ســرور  ــر یــک پیــام جدی کارب
خــود  شــده  ذخیــره  اطالعــات  در  اپلیکیشــن 
Token دســتگاهی را کــه ایــن کاربــر بــر روی آن 
قــرار دارد جســتجو می کنــد و ســپس بــه ســرور 
ارســال می کنــد  عامــل درخواســتی  سیســتم 
مبنــی بــر اینکــه دســتگاه بــا ایــن شناســه پیــام 

جدیــد دارد. 
ســرور سیســتم عامل با توجه به ســوکت های 
خــود، دســتگاه هــای آنالیــن را میشناســد و اگر 
باشــد،  آنالیــن  مربوطــه   Token بــا  دســتگاه 
پیــام را بــه اپلیکیشــن مربوطــه اطــالع میدهــد، 
و در غیــر ایــن صــورت پیــام را نگــه میــدارد و تــا 

زمــان آنالیــن شــدن دســتگاه منتظــر میمانــد.
جدیــد،  پیــام  از  اطــالع  از  پــس  اپلیکیشــن 
و  می کنــد  برقــرار  ســرور  بــا  را  خــود  ســوکت 
فرآینــد چــت تــا زمانــی کــه اپلیکیشــن بــاز و در 
حــال اجــرا باشــد بــدون نیــاز به ســرور سیســتم 
کــه  زمانــی  امــا  می کنــد.  پیــدا  ادامــه  عامــل 
اپلیکیشــن توســط کاربــر بســته می شــود، بایــد 
مجــددا ارتبــاط ســوکتی خــود را قطــع کنــد و 
منتظــر اطــالع رســانی بعــدی از طــرف سیســتم 
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عامــل باشــد.
مزایــای ایــن روش، عــالوه بــر مصــرف منابــع 
کمتــر روی دســتگاه، ســبب کاهــش عملیــات 
کــه  چــرا  می شــود.  نیــز  اپلیکیشــن  ســرور 
ســرور اپلیکیشــن ارتباطــات ســوکتی کمتــری را 
مدیریــت می کنــد. در واقــع فقــط اپلیکیشــن 
اجــرا  حــال  در  دســتگاه  روی  بــر  کــه  هایــی 
ــا ســرور ارتبــاط دارنــد و ایــن یعنــی  هســتند ب

مصــرف منابــع کمتــر در ســرور اپلیکیشــن.
هــای  اپلیکیشــن  در  فرآینــد  مشــابه همیــن 
Softphone نیــز قابــل پیــاده ســازی اســت. 
ســافتفون هــا بــرای آنالیــن بــودن و دریافــت 
تمــاس ورودی همــواره بایــد یــک ارتبــاط پایــدار 
SIP بــا ســرور خــود حفــظ کننــد کــه ایــن ارتبــاط 
مصــرف منابــع بــر روی دســتگاه را بــه همــراه 
خواهــد داشــت. ایــن مشــکل بــا اســتفاده از 
رفــع  قابــل  نوتیفیکیشــن  پــوش  ســرویس 

اســت.
از  یکــی   Simotel ســافتفون  اپلیکیشــن 
اپلیکیشــن هایــی اســت کــه از ایــن ســرویس 
می کنــد.  اســتفاده  خــود  هــای  تمــاس  بــرای 
کــه ســرور  ایــن صــورت اســت  بــه  روش کار 

بــر   SPN Service نــام بــا  مرکــزی ســیموتل 
روی ســرور سیســتم عامــل ثبــت نــام کــرده 
اســت. هنگاهــی کــه یــک تلفــن شــماره داخلــی 
مخاطــب را دایــل می کنــد، مرکــز تمــاس آنالیــن 
بــودن مخاطــب را بررســی می کنــد. در صورتــی 
نگــه  را  تمــاس  باشــد  آفالیــن  مخاطــب  کــه 
 SPN Service بــه  را  درخواســتی  و  میــدارد 
مربوطــه  ســرویس  ســپس  می کنــد.  ارســال 
درخواســت متناظر را به ســرور سیســتم عامل 
ارســال می کنــد. اپلیکیشــن پیــام را از ســرور 
ــه  سیســتم عامــل دریافــت می کنــد و بالفاصل
آنالیــن  تمــاس  بــر روی ســرور مرکــز  را  خــود 
می کنــد و ســپس تمــاس ورودی را دریافــت 
می کنــد. ســاختار ایــن فرآینــد در نمــودار زیــر 

قابــل مشــاهده اســت:

ســرویس پــوش نوتیفیکیشــن خــود نیــز انــواع 
مختلفــی دارد کــه هرکــدام بــه تنهایــی در حــال 
هســتند.  بیشــتر  ســازی  بهینــه  و  توســعه 
سیســتم عامــل هــا همــواره بــه دنبــال تکنیــک 
مصــرف  بیشــتر  هرچــه  کــه  هســتند  هایــی 

منابــع بــر روی دســتگاه را کــم کننــد.
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