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سی نت

بــه تازگــی فــاز اول خدمــات ابــری در الیــه
زیرســاخت بهعنوان سرویس ( )Iaasبا حمایت
بخــش خصوصــی (آســیاتک) به بهرهبــرداری
رســید .وجود فضای ابری برای کســب و کارهای
نوپا دارای اهمیت بســیار باالیی اســت و حرکت
در جهــت توســعه کســب و کارهــای مجــازی و
اقتصاد دیجیتال ،نیازمند زیرســاختهای فضا
و خدمات ابری است .با افتتاح این فضای ابری
جدیــد به ســراغ فعــاالن حوزه کســب و کارهای
مجــازی رفتیم تا نظــر آنها دربــاره اهمیت این
فضا و تأثیر آن بر کسب و کارهای فضای مجازی
را جویا شویم.
راهکاریبرایارائهخدماتاینترنتی
فرشــاد وکیلزاده ،دبیر اتحادیه کسب و کارهای
مجازی معتقد است فضای ابری یکی از بهترین
راهکارهــای ارائه زیرســاخت الزم برای خدمات
اینترنتی اســت .وکیــلزاده به «ایــران» گفت :با
راهاندازی فضای ابری در کشور ،کسب و کارهای
مجــازی دیگر نیــازی به تهیه تجهیزات ســخت
افزاری از جمله ســرور و تجهیزات مربوط به آن
ندارنــد و براحتی و بر اســاس میزان نیاز کســب
و کار خــود ،از فضــای ابــری موجــود بهرهمنــد
میشــوند بدیــن ترتیــب کســب و کارهایــی کــه
میخواهنــد رشــد کــرده و توســعه یابنــد ،دیگر
دغدغــهای از بابت کمبود منابع ســخت افزاری
بــرای پاســخگویی بــه کاربــران خــود نخواهنــد
داشت.
دبیــر اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی وجود
زیرســاخت فضای ابری را برای رشد تقاضاهای
مقطعی کســب و کارهای اینترنتی بسیار مهم و
جذاب عنوان کرد و افزود :بهعنوان مثال کســب
و کار مجــازی در حــال پیادهســازی یــک کمپین
اســت .بنابراین در مقطعــی پیشبینی میکند
که مخاطبانش ممکن اســت چندین برابر شود
از ایــنرو بــه زیرســاخت بیشــتری احتیــاج پیدا
میکنــد؛ در ایــن حالت به کمک ســرویسهای
ابــری براحتــی زیرســاخت مــورد نیــاز خــود را
فراهــم میکنــد و پس از اتمــام پــروژه ،از میزان
زیرساخت اضافی خود میکاهد به این ترتیب با
وجود فضاهای ابری ،دیگر کســب و کارها نیازی
ندارند تا برای مقاطع کوتاه مدت سرویسهای

سخت افزاریتهیهکنند.
وی مهمتریــن مزیــت ســرویسهای ابــری را
ارائه ســرویس پایدار و متناســب با نیاز کســب و
کارهــای نوپــا عنوان کــرد و گفت :ســرویسهای
ابری برای کســب و کارها ،ســرویسهای مفید و
کاربردی هســتند .وقتی از فضای ابری اســتفاده
میکننــد کســب و کار مجــازی بر اســاس میزان
اســتفادهاش هزینــه نیــز پرداخت خواهــد کرد،
از ایــنرو صرفهجویــی در هزینههــا را نیز شــاهد
خواهیمبود.
وکیــلزاده اعتقاد دارد هر چقدر ســرمایهگذاری
و رقابــت میــان بازیگــران ایــن حــوزه بیشــتر
شــود ،شــاهد افزایــش کیفیــت خدمــات و ارائه
قیمتهــای رقابتیتــر خواهیــم بــود از ایــنرو
ســرمایه گذاریهــای جدیــد نیز مثبــت ارزیابی
میشــود.وی با بیان اینکــه در یک مقطع زمانی
بهدلیــل تحریمهــا ،ارائــه دهنــدگان خدمــات
«هاســت» یا «سرور» شروع به قطع خدمات به
مشترکان ایرانی کردند ،گفت :این امر مشکالتی
برای کسب و کارها ایجاد کرد و پس از آن بسیاری
از کســب و کارها ،اطالعات خود را به ســرورهای
داخــل کشــور انتقــال دادنــد و حــال بــا افزایش
فضای ابری باکیفیت ،کســب و کارهای مجازی
میتوانند رشد یافته و توسعه یابند.
نبود فضای ابری؛ علت شکســت کســب
و کارها
جعفــر محمــدی ،فعــال حــوزه اســتارتاپی نیز
اعتقاد دارد ما به زیرســاختها و ســرویسهای
ابری نیــاز مبرم داریــم .محمدی با بیــان اینکه
مــا در حــوزه زیرســاخت ابــری در کشــور بســیار
جوان هســتیم ،بــه «ایران» گفت :خوشــبختانه
از دو ســه سال پیش زیرســاخت و سرویسهای
مختلــف ابری در کشــور مهیا شــده امــا بهدلیل
پیچیدگیهــای فنــی بــاالی آن هنــوز تعدادش
اندک است.
وی افــزود :زیرســاخت و ســرویسهای ابــری از
آن جهــت مهــم هســتند کــه اگر کســی بخواهد
کســب و کار آنالینی را راهاندازی کند دیگر نیازی
به راهانــدازی این زیرســاخت و ماژولها ندارد و
براحتی میتواند از وجود آنها استفاده کند.
این فعال اســتارتاپی معتقد اســت اگر کســب و
کار نوپــا ،خــود اقدام بــه راهاندازی فضــای ابری
کند نــه تنها چند ماه ممکن اســت زمــان ببرد،

بلکه هزینه سرویسها نیز افزایش مییابد ولی
اگر پیش از این چنین فضایی آماده شــده باشد،
شــرکت مربوطه در کمتر از یک روز آن سرویس
را دریافت میکند و همین کار باعث میشود در
زمان و هزینههای کسب و کار صرفهجویی شود.
محمــدی در ادامــه گفت :تنها بخــش کوچکی
از نیازهــای ابری کســب و کارهای مجــازی و نوپا
تاکنون در کشــور ایجاد شــده اســت که قســمت
بیشترآنهمازنظرکیفیتقابلرقابتبافضای
ابری و زیرساختهای خارجی نیست .تا دو سه
ســال پیش نیز برخی کســب و کارهــای مجازی
ســرویس ابــری مــورد نیــاز خــود را از خارجیها
دریافــت میکردند و آن هم بهدلیل تحریمها و
مسائل اقتصادی با مشکالتی روبهرو بود .ضمن
اینکه بسیاری از خدمات ابری امکان بهکارگیری
در کسبوکارهای ما را نداشتند .بسیاری از کسب
و کارهــا هم بنا به دالیل مختلفی ،مجبور بودند
زیرســاخت ابــری و ماژولهای مورد نیازشــان را
خــود فراهم کنند که این کار هــم هزینهها و هم
زمــان ورود بــه بازار آنها را بشــدت بــاال میبرد و
یکی از عوامل شکست کسب و کارهای نوپا بود.
وی با بیان اینکه هرچقدر تعداد فضای ابری در
کشور بیشتر باشد برای کسب و کارها بهتر است،
افزود :تعداد باالی این فضای ابری از آن جهت
هم دارای اهمیت اســت که کسبوکار به میزان
مصرفش بــرای خدمات ابــری هزینه پرداخت
میکند و اگر یک شــرکت فضای ابری ســرویس
خوبی دریافت نکــرد ،میتواند در زمان کوتاهی

به یک ماژول دیگر ســوئیچ کند و از فضای ابری
باکیفیتتراستفادهکند.
محمــدی وجــود فضــای ابــری را یکــی از
شاخصهای ســهولت در راهاندازی کسب و کار
مجازی نیــز عنوان کرد و گفــت :البته باید گفت
فضــای ابــری روی مراکــز داده ایجــاد میشــود.
بنابرایــن اگــر مراکــز داده دارای کیفیــت بــاالی
ســرویس دهــی نبــوده و کیفیــت خدمــات را
تضمین نکنند ،ســرویسها و فضــای ابری هم
کــه روی ایــن مراکــز داده ایجاد میشــود ،از نظر
دسترسیپذیری کیفیت خوبی نخواهند داشت
و قابل اتکا نخواهند بود.
وی افــزود :از ســوی دیگــر نبــود قراردادهــای
تضمین کیفیت خدمات مراکز داد ه و فضاهای
ابری روی کیفیت سرویسدهی کسب و کارهای
مجــازی و اســتفاده از آنها تأثیر میگذارند .پس
افزایــش کیفیت خدمــات و کاهش هزینه مراکز
داده تأثیرات جدی روی کیفیت زیرســاختها و
خدمات ابری خواهد گذاشت.
این فعال حوزه اســتارتاپی اعتقــاد دارد ،بخش
دولتی نمیتوانــد به راهاندازی زیرســاختهای
فضــای ابری ورود کنــد ،چرا که تاکنــون بارها در
این حــوزه ســرویسهایی ارائــه داده که کیفیت
بســیار پایینی داشــتهاند .بنابراین تنها از بخش
خصوصــی میتوان انتظار داشــت که محصول
باکیفیتــی ارائــه دهد و نقــش دولــت ،میتواند
رتبهبنــدی و بهبــود کیفیت خدمــات و افزایش
پهنای مراکز داده باشد.

نیازمبرمبهفضایابری
محمدعرفان شمســی ،مســئول تیــم رایانش
ابــری «ابرآروان» نیــز اعتقاد دارد بــا توجه به
رشــد فزاینده استفاده از ســرویسهای مبتنی
بــر اینترنــت ،فراهــم کــردن زیرســاختی در
خصوص میزبانی مناســب از این ســرویسها
امری بســیار مهم اســت که اگر از این موضوع
غفلت شود ،در سالهای نه چندان دور ،کشور
ضرر زیادی متحمل خواهد شد.
شمســی به «ایران» گفت :طبق پیشبینیهای
گارتنــر ،بــازار ســرویسهای کلــود تا ســال ۲۰۲۲
چیزی در حدود ۳۳۲میلیارد دالر برآورد شده و
همچنین در حدود  ۷۰درصد از کسب و کارهای
اروپایی فرآیند مهاجرت به سمت فضای ابری
را آغاز کردهاند.
وی افــزود :تجربه نشــان داده اســت که اتفاقات
جهانــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات و در ایران
نیــز (با فاصلــهای چند ســاله) رخ خواهنــد داد.
بنابرایــن برنامهریــزی و اجرای زیرســاختهای
مناســب برای چنیــن اتفاقاتــی امــری ضروری
اســت .این کارشناس حوزه رایانش ابری با بیان
اینکــه شــاید تا ســه ســال پیش بیشــتر کســب و
کارهــای ایرانی از ســرویس دهندههای خارجی
(و بعضــاً ارزان قیمتــی مانند هتزنر) ســرویس
میگرفتند ،گفــت :در این ســالها این فرآیند تا
حدودی بهبود پیدا کرده و کسب و کارهای ایرانی
به استفاده از خدمات داخل کشور متمایل شدند
امــا همچنان در حوزه کمیت و هم در خصوص
کیفیــت مشــکالت فراوانی وجــود دارد .طبیعتاً
وجــود زیرســاختهای مناســب و ارزان قیمت
فناوری اطالعات به افزایش تولید محتوا کمک
خواهد کرد.
وی معتقــد اســت ،این موضــوع وقتی بــه طور
کامــل محقق خواهد شــد که عالوه بــر توجه به
کمیتهــا در زیرســاخت ،بــه کیفیت نیــز توجه
ویژهای شود در حال حاضر بسیاری از مشتریان
ما که پاپ سایت خارجی ما را انتخاب میکنند،
تنهــا بهدلیــل کیفیــت بــد اینترنــت در داخــل
و در مقابــل کیفیــت بســیار خــوب آن در پــاپ
ســایتهای خارجــی اســت .بنابرایــن ضــروری
است تا شــرکتهای بزرگی که در این حوزه وارد
میشوند و امکانات مالی و زیرساختی خوبی هم
دارند ،برای این موضوع نیز سرمایهگذاری کنند.

اخبــــار

توسعه کسب و کارهای مجازی با راه اندازی فضای ابری آغاز شد

کابل دریایی قطع شده
در خلیج فارس به مدار بازگشت

نایب رئیس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت گفت :کابل دریایی قطع
شــده در خلیجفارس ،تعمیر و به مدار بازگشــت و مشــکل بازیهای آنالین نیز
برطرف شد.
بــه گــزارش «ایران» ســجاد بنابــی در توئیتر نوشــت :کابل دریایی قطع شــده در
خلیجفارس ،تعمیر و به مدار بازگشت و مسیر ترانزیتی جنوب به شمال برقرار و
کیفیت ارتباطات با همسایگان جنوبی که بر اثر قطع این فیبر نامناسب شده بود،
مجدداًاز کیفیت مناسب برخوردار شده است.
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت ارتباطــات زیرســاخت تأکید کرد :مشــکل
بازیهای آنالین نیز برطرف شد.

استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی
با نسل پنجم تلفن همراه

«فناوری  5Gسبب میشود تا عالوه بر افزایش سرعت و ارتقای کیفیت ارتباطات
و خدمات ،ارائه سرویسهای نوین و دور از دسترس حال حاضر ،ممکن شود که
این کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار را در پی دارد».
به گزارش «ایران» ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات بــا بیــان مطلــب فــوق گفــت :ایــن فنــاوری بازیگران
متنوعــی دارد کــه نیازهای آنها متفاوت اســت .ایجاد زیرســاختهای الزم
جهــت ارائه خدمــات « tele Medicineو »Smart Hospital؛ نظیر جراحی
از راه دور؛ کمــک بــه بهرهوری تولیــد در محیطهای صنعتی با اســتفاده از
ظرفیــت هوش مصنوعــی؛ مدیریت مصرف انــرژی در حوزههای مختلف
از جمله مصارف حوزه کشــاورزی؛ شــکلگیری شــهر هوشــمند با اســتفاده
از قابلیتهــای تــوأم این فناوری و همزیســتی آن با فناوری اینترنت اشــیا؛
دسترســی کاربران به ســرویس پخش محتوای باکیفیت باال ( )4Kاز طریق
تلویزیونهــای تعاملــی؛ از جملــه مــواردی اســت کــه میتــوان بهعنــوان
دستاوردهای عملکرد و نقشآفرینی آنها اشاره کرد.
هاشــمی بابیان اینکه در فناوری  5Gباید بتوانیم به تعداد زیادی از سنسورها در
یک فضای محدود سرویس ارائه دهیم ،خاطرنشان کرد :در بخش رادیویی این
فناوری باید پوشــش بیشتر و بهینهتری را داشته باشیم؛ بنابراین بعضاً احتمال
ک میلیون سنســور در مساحت یک کیلومترمربع
دارد که با طراحی متفاوت تا ی 
قرار گیرند .طبیعی است که با افزایش طول موج فرکانس ،میرایی سیگنال بیشتر
و دامنه کارآیی آن کمتر خواهد بود؛ بنابراین طراحی از ماکروســل به میکروســل
و در نهایــت پیکروســل تبدیــل میشــود و ســایتها در فاصله نزدیکتــری قرار
میگیرند.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات درباره ظرفیت
بخش خصوصی در این زمینه تصریح کرد :در راســتای پیادهســازی پایلوت این
فناوری ،با اصناف و بخش خصوصی جلسات متعددی برگزار کردیم و از توان و
کمک آنها برای تولید بخشی از تجهیزات بهره بردیم.
وی تأکیــد کــرد :در طراحــی تســت ســناریوهای الزم و پیادهســازی آن از مراکــز
دانشــگاهی و آزمایشــگاههای داخلــی و حتــی البراتورهــای معتبــر دنیــا کمک
میگیریم .در اجرا نیز از همه ذینفعان در این زمینه استفاده کردهایم تا پیشرفت
کار با بهرهوری بیشتر صورت پذیرد.
هاشمی تصریح کرد :محل اجرای پایلوت  5Gدر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) است .کار جانمایی و حمل تجهیزات
آغاز و نصب تجهیزات نیز در حال انجام است .در این مرکز ،آموزشهایی نیز به
افراد مختلف ارائه خواهد شد.

