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  گفتار پيش
  

هاي اطالعاتي و ارتباطي به هم مرتبط و سريعاً در  به خاطر توسعه سريع فناوريدنياي امروزه، 
ها، سيستم عصبي مشترك ما را نمايش  ، اين فناوري1اقتصاد جهاني مجمعحال تغيير است. طبق اعالم 

د، به ما كمك نشو نيده ميبا تار و پود زندگي ت ،پذير، خالق و هوشمند هاي سازش حل با راه ،دهند مي
  .دهند ميرواج تري را  كنند و توسعه پايدار و جامع مي

پتانسيل  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي بيشتر به دانش و اطالعات از طريق توسعه 
هاي  دهد. فناوري اي دارد و برابري جنسيتي را ارتقا مي بهبود چشمگير در معاش افراد فقير و حاشيه

ارتباطات و همكاري ، شفاف و كارآمدمطمئن، هاي  فرم پلتو  هاو ارتباطي با ارائه ابزاراطالعاتي 
هاي مختلف منطقه و فراتر از آن را به يكديگر پيوند  توانند پلي باشند كه مردم كشورها و بخش مي

را دمات كاال و خمؤثر تبادل هاي اطالعاتي و ارتباطي براي اين ارتباط ضروري هستند و  فناوري دهند.
هاي دولت  . ماجراهاي موفقيت منطقه آسيا و اقيانوسيه بسيار زياد است: نوآوريكنند تسهيل مي

هاي همراه در حال  الكترونيكي در حال بهبود دسترسي و كيفيت خدمات عمومي هستند. تلفن
هاي  رسانهقدرت  واسطه بهپذير  براي زنان هستند و صداي افراد آسيب اي حرفههاي  درآمدزايي و فرصت

  رسد. اجتماعي بلندتر از گذشته به گوش مي
ها در جهان به  ترين شكاف هرچند، شكاف ديجيتالي در آسيا و اقيانوسيه هنوز يكي از گسترده

شاخص جهاني بندي  اين حقيقت كه كشورهاي اين منطقه در سرتاسر طيف كلي رتبه ،رود شمار مي
 گواهي بر اين ادعاست. برخالف نفوذ تأثيرگذار اند، تهگرفقرار  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه 

و تعهدات بسياري از بازيگران اصلي اين منطقه، دسترسي به ارتباطات اساسي هنوز براي  تكنولوژيك
  شود. همگان تضمين نمي

پتانسيل  ،گذاران بايد متعهد شوند تكميل پل ارتباطي شكاف ديجيتالي، سياست منظور به
اتي و ارتباطي را براي توسعه جامع اقتصادي و اجتماعي منطقه بيشتر بشناسند. به هاي اطالع فناوري

 آسيا و اقيانوسيهدر منطقه  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتاين منظور، مركز آموزش توسعه به كمك 
)APCICTاي  ) مؤسسه منطقهUN/ESCAP  با دستور كار تقويت  ،2006ژوئن  16را در تاريخ

در توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتو كشورهاي عضو وابسته از  ESCAP عضو 62هاي  تالش
شان از طريق توسعه ظرفيت انساني مؤسساتي تأسيس كرد. اين دستور كار پاسخي  اقتصادي و اجتماعي

هر «كند:  ) است كه بيان ميWSISبه بيانيه اصول و طرح قانون اجالس جهاني جامعه اطالعاتي (

                                                 
1- World Economic Forum 
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تا در جامعه اطالعاتي و اقتصاد  ،ها و دانش الزم را داشته باشد ايي با مهارتشخص بايد فرصت آشن
  »را درك كند.ها  آن مند شود و باشد، از مزاياي كامل آن بهرهداشته مبتني بر دانش مشاركت فعال 

APCICT فناوري دوره آموزشي توسعه به كمك  گويي سريع، مخاطب به پاسخ تحريك براي
مديران ارشد براي  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتاست. آكادمي الزامات مهيا كرده را  اطالعات و ارتباطات

كشورهاي عضو، در حال حاضر  ي ازآغاز به كار كرد و مبتني بر تقاضاي بسيار 2008در سال  دولتي
دانش الزم فراهم آوردن هم مرتبط دارد كه هدفش سهيم ساختن متخصصان و  مجزا اما به سرفصل 10

گذاران  توسط سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ك به طراحي و اجراي مؤثرتر نوآوريدر كم
اي و مرتبط  گواهي بر پوشش لحظه آسيا و اقيانوسيهگسترده برنامه آكادمي در سراسر  پذيرشاست. 

  .استها  سرفصلمطالب اين 
ESCAP در جريانهاي  از تالش APCICT يهاي آموزش رفصلسو انتشار  روزرساني به در جهت 

اي از دانش توسعه به  نفعان ملي و منطقه مندي ذي با كيفيت در دنياي در حال تغيير فناوري و بهره
به  APCICT، از طريق ESCAPبا اين وجود،  كند. استقبال مي فناوري اطالعات و ارتباطاتكمك 

پردازد. اميدوارم  تلف ميهاي آكادمي در كشورهاي مخ سرفصلسازي و ترجمه  ترويج استفاده، سفارشي
اي براي كارمندان ارشد و مديران مياني دولت، دانش الزم  هاي ملي و منطقه از طريق ارائه منظم كارگاه

اهداف توسعه  برآوردنو اقدامات صريح به سمت  فناوري اطالعات و ارتباطاتمنافع از براي آگاهي بهتر 
  اي صورت گيرد. ملي و منطقه

  
  
  

                                                         Noeleen Heyzer  
  ESCAPملل متحد و دبير اجرايي سازمان معاون دبير كل 
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  مقدمه
  

ظرفيت  ،ديجيتالي، اهميت توسعه منابع انسانيهاي   در تالش براي ايجاد پل روي شكاف
ها ابزارهاي  توان ناديده گرفت. اين فناوري ميهاي اطالعاتي و ارتباطي را ن استفاده از فناوري و سازماني

 هاي داشته باشند، به محركها  آن استفاده مؤثري از چطوراي هستند، اما وقتي مردم بدانند كه  ساده
و تغييرات  افزارند مياجتماعي  -توسعه اقتصادي سرعت بهشوند كه  تبديل مي اي دهنده شكلتغيير 

مديران ارشد براي   فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات ، آكادمي انداز چشمكنند. با اين  مثبتي ايجاد مي
  توسعه يافت. دولتي

دانش و  بامقامات دولتي تجهيز رود و براي  به شمار مي APCICTبرنامه ترين  مهم ،آكادمي
براي توسعه اقتصادي و  فناوري اطالعات و ارتباطات ازايشان  كاملبرداري  بهره ، با هدفها مهارت

به هزاران فرد و  2008 سال اش در . آكادمي از زمان شروع به كار رسميشده استاجتماعي طراحي 
 20در بيش از آكادمي است. يافته  و فراتر از آن دست آسيا و اقيانوسيهصدها مؤسسه در سراسر منطقه 

ي دولتي آموزشي منابع انسان هاي در چارچوبو است شده داير در منطقه آسيا و اقيانوسيه  كشور
نيز هاي اين منطقه  ها و دانشكده دانشگاهبرنامه درسي در همچنين و است پذيرفته شده  ،متعدد

  گنجانده شده است.
اول  سرفصلعناوين هشت  هدفمندنتيجه محتواي جامع و دامنه به متأثر از تا حدي آكادمي 

 - ن به مسائل توسعه اقتصاديدر تأمين محتواي محلي و پرداخت ها سرفصلتوانايي پيكربندي ، و نيز آن
آسيا و اقيانوسيه، با  يكشورهازياد ، در نتيجه تقاضاي 2011در سال  APCICTاجتماعي است. 

براي ها  طراحي كرد. اين سرفصلجديد آموزشي آكادمي  سرفصلمشاركت شبكه شركاي خود دو 
اليا و كاهش تغييرات براي مديريت ريسك ب فناوري اطالعات و ارتباطاتافزايش ظرفيت استفاده از 

  . تعريف شدنداقليمي 
 We D.I.D It«رويكرد  بر اساس 8تا  1هاي  سرفصل، همانند 11و  10 ،9هاي جديد  سرفصل

In Partnership «APCICT طور بهجامع و مشاركتي ارائه شدند و  صورت بهاجرا و  ،توسعه يافتند 
موارد اين آكادمي مبتني بر كل تفاده كردند. نفعان توسعه اس مند از گروه استثنايي و عظيم ذي نظام

؛ مشاوره با مقامات بر اساس تحقيقات ميداني اي اقيانوسيه -منطقه آسيايي يبوده است: ارزيابي نيازها
نقاط قوت و ضعف درباره ها؛ پژوهش و تحليل  المللي توسعه و اساتيد دانشگاه بين جامعهدولتي، اعضاي 

هاي   مجموعهاي و محلي  هاي منطقه كارگاه راهاز كه  يهمكارد مرور مطالب آموزشي موجود؛ و فرآين
APCICT هاي ارزشمندي براي تبادل تجربيات و دانش در ميان  ها فرصت . اين كارگاهاند انجام شده

 10 ، باآكادمي برنامه آموزشي ، تدوينكاربران آكادمي كشورهاي مختلف فراهم ساختند. نتيجه آن
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بسياري از بيان و  فناوري اطالعات و ارتباطاتناوين مهم توسعه به كمك پوشش ع ،جامع سرفصل
  هاي منطقه بود. هاي ظرفيت بافت صداها و تفاوت

اي از شركاي قدرتمند را براي  شبكه ،براي توسعه آكادمي APCICTرويكرد جمعي و فراگير 
قامات دولتي، به م فناوري اطالعات و ارتباطاتارائه آموزش توسعه به كمك در هماهنگي 

به وجود آورده است.  ،آنو فراتر از  يهاقيانوس ونفعان توسعه در كل منطقه آسيايي  و ذيگذاران  سياست
هاي  هاي دولتي و سازمان و مؤسسات آموزشي، آژانس APCICTدر نتيجه همكاري نزديك بين 

ي در كشورها و مناطق ا هاي آموزشي آكادمي در سطوح ملي و منطقه اي، چارچوب المللي و منطقه بين
با  APCICTاين اصل همچنان نيروي محرك باقي خواهد ماند، زيرا  شوند. ميعرضه و پذيرفته مختلف 
هاي جديد براي  سرفصلمداوم مطالب آكادمي، توسعه  سازي بوميو  روزرساني بهبراي  ،شركايش

ي آكادمي از طريق محتوامخاطبان جديد هدف به پرداختن به نيازهاي مشخص و افزايش دسترسي 
  كند. كار مي تر دسترس قابلهاي جديد و  رسانه

APCICT دور  آنالين آموزش از راه فرم پلت ،با تكميل ارائه رودرروي برنامه آكادميVirtual 

Academy ) را توسعه داده استhttp://e-learning.unapcict.org( كنندگان  كه براي مطالعه شركت
ها و  سرفصلكند كه تمام  تضمين مي Virtual Academyشود.  ي ميسرعت خودشان طراحبرمبناي 
آكادمي روي  چنين همشوند.  مي سازي بوميسازي و  ، شخصياشاعهدانلود،  سادگي بههمراه مطالب 

DVD  است. دسترس قابلبراي افرادي كه محدوديت اتصال به اينترنت دارند 

APCICT ش آكادمي را به يحلي با همكاري شركابراي افزايش دسترسي و ارتباط با محتواي م
، تاجيك و ويتنامي در دسترس قرار داده است و روسي، ي، مغولي، ميانماراندونزياييهاي انگليسي،  زبان

  كند. ريزي مي هاي ديگر را طرح ها به زبان سرفصلترجمه 
هاي  نو مشاركت فعال افراد و سازما ايثارتوسعه و ارائه آكادمي بدون تعهد، بديهي است، 

در  همكارانمانها و دستاوردهاي  تالشتا از كنم  مختلف ممكن نخواهد بود. از اين فرصت استفاده مي
هاي آكادمي  اي كه در كارگاه هاي ملي و منطقه دولتي، مؤسسات آموزشي و سازمان هاي وزارتخانه

ها  سرفصله محتواي هاي ارزشمندي ب نه تنها وروديها  آن تشكر و قدرداني كنم. ،اند مشاركت داشته
آكادمي به كردند، و كمك شدند  خود تر، مدافعان آكادمي در كشورها و مناطق ارائه دادند، بلكه مهم
در تأمين  فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  اي براي ظرفيت هاي ملي و منطقه مؤلفه مهم چارچوب

  اقتصادي تبديل شود. -هاي آتي توسعه اجتماعي آرمان
اند  را ممكن ساخته 1 سرفصلاي كه  هاي همكاران برجسته صميم قلب از تالشخواهم از  مي

از بيش از  چنين همدارم.  سرفصلنويسنده  1يوشا راني وياسوالو ردي اي از تشكر ويژهو  قدرداني كنم

                                                 
1- Usha Rani Vyasulu Reddi 
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اند تشكر  كشور حضور داشته 20كارگاه آكادمي در بيش از  100اي كه در بيش از  كننده شركت 7,500
  به تضمين تأثير پايدار آكادمي كمك كرده سپاسگزارم.منفي نگرش بازخورد و و از كساني كه كنم  مي

را  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي منابع انساني  شكاف ،آكادمي به كشورها كمك كند ماميدوار
عات و فناوري اطالرا از ميان بردارند و كاربرد  فناوري اطالعات و ارتباطات پذيرشكاهش دهند، موانع 

  يابي به اهداف توسعه هزاره را ارتقا بخشند. اجتماعي و دست -در توسعه سريع اقتصادي ارتباطات
  
  
  
  

                        Hyeun- Suk Rhee  
  UN-APCICT/ESCAPمدير          
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  ها سرفصل مجموعهدرباره 
در حال تغيير روش زندگي، كار و  ،امروزي، دسترسي آسان به اطالعات» عصر اطالعات«در 

اقتصاد «يا » اي اقتصاد شبكه«، »اقتصاد مبتني بر دانش«يا  »اقتصاد ديجيتال«بازي است. ويژگي 
هاي اطالعاتي  ها است. اين امر در نقش رشد با استفاده از فناوري انتقال از توليد كاال به خلق ايده» نوين

  كل تأكيد دارد. عنوان بهو ارتباطي در اقتصاد و در جامعه 
فناوري اطالعات و اي بر توسعه به كمك  ها در سراسر جهان تمركز فزاينده در نتيجه، دولت

نه تنها درباره توسعه  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتها توسعه به كمك  . از نظر دولتدارند ارتباطات
استفاده از آن را براي ايجاد رشد بلكه  ،در اقتصاد است فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت يا بخش 

  .گيرد برمياقتصادي و نيز سياسي و اجتماعي در 
با آن  فناوري اطالعات و ارتباطاتها در تنظيم سياست  با اين وجود، يكي از مشكالتي كه دولت

برند  هايي كه براي توسعه ملي به كار مي اغلب با فناوريگذاران  مواجه هستند، آن است كه سياست
گذاران  توان چيزي را كه درك نشده تنظيم كرد، بسياري از سياست كه نمي آنجايينيستند. از آشنا 

فناوري اطالعات و گذاري  اند، اما سياست بوده فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  شرمنده از سياست
ها  ناوريبا تأثيرات سياسي فها  آن از سوي متخصصان فناوري نيز اشتباه است، زيرا اغلب ارتباطات

  د.نآشنايي ندار
-UN از سوي ،مديران ارشد دولتيبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات 

APCICT/ESCAP است:يافته  براي افراد زير توسعه  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  سطح دولت ملي و محلي كه مسئول سياستگذاران  سياست -1

  هستند.
  .فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي كاربردهاي مبتني بر  و پيادهمقامات دولتي مسئول توسعه  -2

براي مديريت  فناوري اطالعات و ارتباطاتمديران بخش دولتي جوياي استفاده از ابزارهاي  -3
 پروژه.

فناوري اطالعات و افزايش آشنايي با مسائل اساسي توسعه به كمك  سرفصلهاي  هدف سري
فناوري اطالعات و وري است. قصد آن توسعه دستورالعمل فني هاي سياست و فنامنظراز  ارتباطات
 فناوري كجا در كه ايننيست، بلكه درك خوبي از توانايي فناوري ديجيتال كنوني است يا  ارتباطات

ها از  سرفصلگذاري به همراه دارد. عناوين  گيرد و چه پيامدهاي ضمني براي سياست صدر قرار مي
 اند. ساير مطالب آموزشي سراسر دنيا شناسايي شده در و تحقيق ميدانيطريق تحليل نيازهاي آموزشي 
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كه بتوانند براي خودخواني يا منبع دوره و برنامه آموزشي  اند شدهي طراحي صورت بهها  سرفصل
با  سرفصلهر شده است، مجزا و در عين حال با يكديگر ارتباط دارند و تالش ها  آن استفاده شوند.

منسجم ساختن  ،هاي اين سري ارتباط داشته باشد. هدف بلندمدت سرفصلساير و مباحث  درونمايه
  است. نامه گواهيدريافت ها براي  سرفصلدوره آموزشي 

توانند  شود و در مقابل خوانندگان مي هاي آموزشي آغاز مي با بيان اهداف و خروجي سرفصلهر 
شود كه شامل مطالعات  مي سيم هايي تق به بخش سرفصلپيشرفت خود را ارزيابي كنند. محتواي 

ها  توانند تمرين خوانندگان مي هايي براي كمك به درك عميق مفاهيم كليدي هستند. و تمرين موردي
هاي خاص بحث ارائه  ها و جداول براي نمايش جنبه فردي يا گروهي انجام دهند. شكل صورت بهرا 

هاي بيشتري به دست منظرتا شده است ائه . فهرست مراجع و منابع آنالين براي خوانندگان اراند شده
  آورند.

متنوع است كه گاهي مطالعات  قدري به ،فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از توسعه به كمك 
رود و هيجان و چالش اين  رسند. اين امر انتظار مي متناقض به نظر مي سرفصلهاي  موردي و مثال

هاي اطالعاتي و  تمام كشورها شناسايي پتانسيل فناورياست كه  اميد .رود رشته نوظهور به شمار مي
  كنند.آغاز ابزار توسعه  عنوان بهرا ارتباطي 

 آنالين، آموزش از راه دور فرم پلتچاپي،  صورت بههاي آكادمي  سرفصلپشتيباني سري 
(APCICT Virtual Academy)، و  ويدئوييتدريس مربيان با فرمت از  هاي درس مجازي كالس

  را ببينيد). visit http://e-learning.unapcict.org( ،برند بهره ميها  سرفصلاز نمايشي اي اساليده
 به كمك ،مركز همكاري الكترونيكي را براي توسعه APCICT، عالوه به

(http://www.unapcict.org/ecohub) و كارمندان سايت آنالين مختص  .داده است بسط
تجربه آموزش و يادگيري بهبود براي  اطالعات و ارتباطاتفناوري توسعه به كمك گذاران  سياست

فناوري اطالعات و هاي مختلف توسعه به كمك  جنبه ،اين مركز دسترسي به منابع دانش .هاست آن
همكاري براي پيشرفت توسعه به كمك و  فضايي تعاملي براي تسهيم دانش و تجربيات ،ارتباطات

  سازد. را مهيا مي فناوري اطالعات و ارتباطات
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  ۴ سرفصل
  

شيوه ) كامالً ICT( اتهاي فناوري اطالعات و ارتباط تنها در چند دهه اخير، استفاده از سيستم
سازي، پردازش،  از ورود، ذخيره ،وكار جديد هاي كسب اند. بازارها و مدل زندگي، كار و بازي را تغيير داده

اقتصادهاي . اند كردهفت با آهنگي سريع كمك به تكامل و پيشرو تحليل و ارائه اطالعات پشتيباني 
اند، هند و مالزي دو نمونه از اين دست  تبديل شده محور دانشصنعتي اصلي سنتي به اقتصادهاي 

سنتي و كاال فناوري و صنايع  برهاي مبتني  اكنون با تجارت در شركت ،بازارهاي جهاني سهامهستند. 
ابزار ايجاد  عنوان بههاي جديد  به روش همچنان ارتباطاتفناوري اطالعات و و گيرند  محور رونق مي

 كند. ) نگاه ميMDGsيابي به اهداف توسعه هزاره ( اقتصادي و ابزار دست -بهبود در شرايط اجتماعي
كند به  سعي مي سرفصلروند؟ اين  آيند و به كجا مي از كجا ميتكنولوژيك هاي  بنابراين تمام توسعه

هاي  مسيرو  فناوري اطالعات و ارتباطات در مورد جريان فعلي يهاي دگاهاين پرسش پاسخ دهد و دي
گيري در مورد توسعه  چنين به برخي مالحظات فني و سياسي هنگام تصميم دهد. هم اش ارائه مي آينده

  . كند نظر مياي  هاي محلي و منطقه در بافت فناوري اطالعات و ارتباطات
  
   سرفصلاهداف 

   رتند از:عبا سرفصلاهداف اين 
و نقش آن در محيط پوياي دنياي  فناوري اطالعات و ارتباطاتمروري بر تكامل  -1

 امروزي؛

 ها  تأثير آندر حال ظهور و هاي موجود و  فناوريتوصيف  -2

و مالحظات فني و  فناوري اطالعات و ارتباطاتزيرساخت توصيف اجزاي كليدي  -3
 .سياسي

 

  نتايج آموزش
  ، خوانندگان بايد بتوانند: سرفصلپس از كار كردن روي اين 

  ها را شرح دهند. و تأثيرات آنو در حال ظهور هاي موجود  فناوري -1
  را شرح دهند. فناوري اطالعات و ارتباطاتاصلي زيرساخت اجزاي  -2
سازي در مؤثر ساختن تصميمات توسعه زيرساخت  مالحظات اصلي سياست و پياده -3

  ي را شناسايي كنند.يا محل مليدر سطح  فناوري اطالعات و ارتباطات
را از نظر جريانات  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ها و برنامه پروژه ،وضعيت زيرساخت -4

  ت شرح دهند.سايمسائل مربوط به سفعلي و تكنولوژيك هاي  و توسعه
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  اختصارات
 

1G    First Generation 
2G    Second Generation 
3G    Third Generation 
3GPP    Third Generation Partnership Project 
4G    Fourth Generation 
ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line 
AM    Amplitude Modulation 
APCICT   Asian and Pacific Training Centre for Information and  
   Communication Technology for Development 
APNIC   Asia Pacific Network Information Centre 
ARPA   Advanced Research Projects Agency 
ARPANET   Advanced Research Projects Agency Network 
ccTLD   Country Code Top Level Domain 
CERN   European Organization for Nuclear Research 
CO    Central Office 
CPE    Customer Premises Equipment 
CPU    Central Processing Unit 
CRT    Cathode Ray Tube 
DBMS   Database Management System 
DNS    Domain Name System 
DSL    Digital Subscriber Line 
DSLAM   Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
ERP    Enterprise Resource Planning 
ESCAP   Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN) 
FDDI    Fiber Distributed Data Interface 
FLOPS   Floating point Operations Per Second 
FM    Frequency Modulation 
FOSS    Free and Open Source Software 
FSF    Free Software Foundation 
FTP    File Transfer Protocol 
FTTD    Fibre to the Desktop 
FTTH    Fibre to the Home 
GHz    Gigahertz 
GIS    Geographic Information System 
GPRS    General Packet Radio Service 
GPS    Global Positioning System 
GSM    Global System for Mobile Communications 
gTLD    Generic Top Level Domain 
IAB    Internet Architecture Board 
IANA    Internet Assigned Numbers Authority 
ICANN   Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICT    Information and Communication Technology 
IDN    Internationalized Domain Name 
IEEE    Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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IESG    Internet Engineering Steering Group 
IETF    Internet Engineering Task Force 
IGF    Internet Governance Forum 
IMT-Advanced  International Mobile Telecommunications Advanced 
IP    Internet Protocol 
IPTV   Internet Protocol Television 
IPv4    Internet Protocol version 4 
IPv6    Internet Protocol version 6 
IRTF    Internet Research Task Force 
ISOC    Internet Society 
ISP    Internet Service Provider 
IT    Information Technology 
ITU    International Telecommunication Union 
IXP    Internet Exchange Point 
LAN    Local Area Network 
LCD    Liquid Crystal Display 
LTE    Long Term Evolution 
MAN    Metropolitan Area Network 
MDG    Millennium Development Goal 
MHz    Megahertz 
MMS    Multimedia Messaging Service 
NAP    Network Access Point 
NAT    Network Address Translation 
NGN    Next Generation Network 
NRO    Number Resource Organization 
NSFNet   National Science Foundation Network 
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 
PABX   Private Automatic Branch Exchange 
PAN    Personal Area Network 
PC    Personal Computer 
PDA    Personal Digital Assistant 
PSTN    Public Switched Telephone Network 
QPS    Quadruple Play Services 
RFC    Request for Comment 
RFID    Radio Frequency Identification 
RIR    Regional Internet Registry 
SaaS    Software as a Service 
SCCN   Southern Cross Cable Network 
SCS    Structured Cabling System 
SIP    Session Initiation Protocol 
SME    Small and Medium Enterprise 
SMS    Short Messaging Service 
sTLD    Sponsored Top Level Domain 
TCO    Total Cost of Ownership 
TCP/IP   Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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TIA    Telecommunications Industry Association 
TLD    Top Level Domain 
TPS    Triple Play Services 
TV    Television 
UNCTAD   United Nations Conference on Trade and Development 
UPS    Uninterruptible Power Supply 
US    United States 
USA    United States of America 
USB    Universal Serial Bus 
UTP    Unshielded Twisted Pair 
VoIP    Voice over Internet Protocol 
VPN    Virtual Private Network 
W3C    World Wide Web Consortium 
WAN    Wide Area Network 
WGIG   Working Group on Internet Governance 
Wi-Fi    Wireless Fidelity 
WiMax   Worldwide Interoperability for Microwave Access 
WLAN   Wireless Local Area Network 
WSIS    World Summit on the Information Society 

  
  ها ليست آيكن

 

  
 مطالعه موردي

  
  هايي براي تفكر رسشپ

  
 فعاليت

 
  خودآزمايي

 
    مالحظات سياست

  



 

  اولفصل 
  : توسعه فراگيرتكنولوژيكتكامل 

  
 اهداف اين بخش عبارتند از:

 اند.  دادهشكل امروزي را  فناوري اطالعات و ارتباطاتانداز  كه چشم تكنولوژيكهاي مهم  شرح توسعه  
 زيرساخت و دورنماي گيري آن از  هاي اندازه بحث پيرامون موضوع شكاف ديجيتالي و برخي روش

  .دسترسي
  هاي اطالعاتي و ارتباطي اساسي براي مبحث تعريف دسترسي به فناوريارائه.   
 ملي هستند.  فناوري اطالعات و ارتباطاتريزي  برنامهكه مربوط به  ين مالحظات سياسبيا  

  

 مالحظات سياسي

  :در نظر داشته باشيددورنماي سياسي كنيد، موارد زير را ازاين بخش را مطالعه مي كه هنگامي
 هاي فناوري را به روشي بحراني  را تشكيل دهيد كه پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطاتروه ملي كارگ

 .دهد ريزي ملي ارائه مي اي و مرتبط را به فرآيند كلي طرح گيرد و ورودي لحظه در نظر مي

  جريانات  كنيد.تدوين نفعان  ل از تمام ذيدرا با ورودي متعا فناوري اطالعات و ارتباطاتاستراتژي ملي
 .و نيازهاي محلي را در نظر بگيريدفناوري جهاني 

 براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتاي از  آوري آمار شامل جنبه هاي ملي جمع تضمين كنيد كه تالش
 .ريزي و توسعه باشند مك به برنامهك

  هاي روزمره  عاليتدهيد تا به بهبود كيفيت كلي زندگي، بهبود كارايي فرواج و  پذيرفتهفناوري جديدي را
 .كنيديكسان كمك  طور بهوكار  بكنندگان و كس براي مصرف

 شوند اما از  ريزي مي سازي و رقابت بازار پي هاي اصالح سياست را ترغيب كنيد كه از طريق آسان تالش
دهندگان  گردند تا تضمين كنند كه ارائه طريق دسترسي به ساختارهاي هزينه و تدارك خدمت متعادل مي

 .دهند معقول ارائه مي صورت بهخدمات الزم را  ،تخدم

  محور تضمين كنيد كه ارزشي را  هاي روستايي و جامعه نظارتي را براي ايجاد نوآورياقدامات سياست و
 .كنند دار اقتصادي اجتماعي كمك ميدر قاعده هرم ايجاد و به توسعه فراگير و پاي

 گرايي را شناسايي  پتانسيل ارتباط تلفني سيار و هم ژهوي بهگذاري كه اشكال ديگر دسترسي و  از سياست



 
  
  
  
 

  ناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد دولتي: روندهاي ف4سرفصل    20
 

 .پشتيباني كنيد ،كند مي

  هاي ديگري براي رسيدگي به مسائل قاعده  حل نظارتي را كه امكان استفاده از راه اقداماتسياست و
  دهند ارتقا دهيد.  سيار و توانمندسازي اجتماع مي بانكداريمانند  ،هرم

  

  مقدمه: عصر اطالعات  ۱- ۱
زندگي،  شيوهكامالً  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  تنها در چند دهه اخير، استفاده از سيستم

سازي، پردازش، تحليل  از ورود، ذخيره ،وكار جديد هاي كسب اند. بازارها و مدل كار و بازي را تغيير داده
. اقتصادهاي صنعتي اند ردهكبه تكامل و پيشرفت با آهنگي سريع كمك  ،و ارائه اطالعات پشتيباني

اند، هند و مالزي دو نمونه از اين دست هستند.  تبديل شده محور دانشاصلي سنتي به اقتصادهاي 
هاي مبتني بر فناوري و صنايع سنتي و كاال محور  بازارهاي جهاني سهام اكنون با تجارت در شركت

ابزار ايجاد بهبود در  عنوان بههاي جديد  به روش همچنان فناوري اطالعات و ارتباطاتگيرند و  رونق مي
  .كند نگاه مييابي به اهداف توسعه هزاره  اقتصادي و ابزار دست -شرايط اجتماعي

گويي به اين  شوند؟ اين سرفصل به دنبال پاسخ ها از كجا پديدار و مطرح مي بنابراين اين توسعه
هاي آتي  و دستورالعمل ي اطالعات و ارتباطاتفناورهايي را در روندهاي فعلي در  سؤال است و بينش

  دهد. آن ارائه مي
ارتباط و تبادل اطالعات را متحول ساخته است.  ، شيوههاي فناوري توالي سريع پيشرفت

بود كه امكان تبديل حركت  1837در سال  1مورساختراع كد  ،احتماالً نخستين پيشرفت اصلي
هاي طوالني سفر كنند. اين اختراع به  توانند تا مسافت يم و اين ضرباتفيزيكي به ضربات برقي داد 

و بالتيمور دي سي ها بين واشنگتن  براي انتقال داده 1844اندازي خط آزمايشي تلگراف در سال  راه
اقيانوس ، نخستين خطوط تلگراف در سرتاسر 1858. تا سال انجاميدمريلند در اياالت متحده آمريكا 

  آغاز شد. » المللي ارتباط بين«و مرحله گرفت قرار  اطلس
ارتباطات «، الكساندر گراهام بل تلفن را اختراع كرد و بنابراين دوره جديدي در 1875در سال 

آمد؛ به وجود  AMهاي راديويي  ايستگاه 1920تا  1910هاي  بين سال ،اين دورهدر آغاز شد. » شخصي
شد. نخستين كامپيوتر الكترونيكي در  دسترسي قابلپخش صدا و تصوير،  و تلويزيون 1940دهه در 

استفاده از كامپيوتر براي عموم افراد ، 1970شد و با اختراع ريزپردازنده در دهه  توليد 1943سال 
  شد.ممكن 

را  IBMكامپيوتر شخصي  ،IBM، كامپيوتر شخصي به عموم مردم معرفي شد. 1980در دهه 
ها  جهان عرضه كرد. در حالي كه ساير شركت و متعاقباً در ساير مناطق 1981در آمريكا در سال 

                                                 
1- Morse 
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مبتني بر استانداردهاي باز، نخستين  IBMدادند، محصوالت  را ارائه مي كامپيوتر شخصيمحصوالت 
هاي عامل بودند، در  شدند. بيشتر اين محصوالت شبيه سيستم محصوالت از اين نوع، به بازار عرضه مي

بردي تعامل برقرار رهاي كا ها و برنامه داده تسهيماز طريق توانستند با يكديگر  حالي كه كاربران مي
  كنند.

پردازش كامپيوترهاي شخصي و توان هاي سريعي در فناوري و  ، شاهد پيشرفت1990دهه 
منازل و  ي متحدجهان سوي بهعصر ورود اينترنت به جريان اصلي، حركت  ،كاهش قيمت بود. اين دوره

دهنده حركت از  شتاب 1گستر وب جهان توليدطالعات تبديل شد. به مظهر عصر ا سرعت بهبود افراد 
هاي  اقتصاد و بنگاههاي مرتبط با آن محرك  پژوهش به پذيرش انبوه بود و امروزه اينترنت و فناوري

  جهاني هستند.
هاي جديد براي انجام امور  متوقف نشده است. اينترنت در حال ساخت راه آنجااما اين تحول در 

رود. رايانش  ه اصلي آن به شمار مينده از اينترنت براي ارسال و دريافت ارتباطات صوتي نمواست. استفا
 صورت بهرود، شايد مرحله ديگري از تكامل بعدي در رايانش  كه اكنون با آهنگي سريع پيش مي 2ابري

  انبوه است. 
  

 

 هامختصري از فناوري
 چيز اينترنت همه

اشياي روزمره در آن كه رود  پيش مياي  آينده سوي بهو  ماهيت فناوري تكاملسوي به  3اينترنت همه چيز
اشياي اطراف ما را متحول  ،اطراف ما همگي از طريق شبكه (اينترنت) به يكديگر متصل هستند. اين مفهوم

رقرار كند. ها تعامل ب تواند با آن و كاربر ميهستند پروتكل اينترنتي هاي  ها داراي آدرس آنهمگي  كهسازد  مي
ما وابسته خواهد بود و امكان  در اشياي پيرامونتعبيه شده  هاي ردفاشگر مثالً به حسگر و تگاي  چنين شبكه

توانند شامل  دهد. چنين اطالعاتي مي روزرساني اطالعات و وضعيت را مي ها براي به دسترسي و تعامل با آن
 دن به درجه سوخت) و بررسي وجود شير داخل يخچال (بدون بازبدون نگاه كر(روزرساني ميزان سوخت خودرو  به

 كردن در يخچال) باشند. 
  

ها حال و آينده را شكل  آنرا مدنظر دارد؛  تكنولوژيكهاي مهم  اين بخش برخي توسعه
  قابلهاي  چنين بحث مختصري پيرامون شكاف ديجيتالي دارد و شاخص هماين بخش، دهند.  مي

فناوري اطالعات اندازهاي مختلف براي دسترسي به  دسترسي و زيرساخت) و چشم(با تمركز بر  سنجش
  دهد.  ارائه مي و ارتباطات

                                                 
1- World Wide Web 
2- Cloud Computing 
3- The Internet of Things 
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 هامختصري از فناوري
 رايانش ابري

كه مجزا هاي اختصاصي  دستگاهاز  يتكامل ارائه منابع كامپيوترتوصيف اصطالحي است براي  1رايانش ابري
در رايانش ابري به شبكه » ابر«شود.  تراك گذاشته شده مركزي استفاده ميبه اش يها هايي از دستگاه در خوشه
توان رايانش ابري را روي شبكه خصوصي  شود، اگرچه مي اطالق ميبه مرجعيت اينترنت  دسترسي قابلمركزي 

د داخلي روي شبكه خصوصي براي كاربر صورت بهخواهد چنين سيستمي را  نيز ارائه داد (مثالً سازماني كه مي
  اش استفاده كند). شخصي

اي  ها از نقطه ، اين برنامهكامپيوترهاي شخصيهاي كاربردي روي  نصب و اجراي برنامه جاي بهدر رايانش ابري، 
هاي كاربردي روي  برنامهخود شوند.  مي دسترسي قابلهاي تحت وب  با استفاده از فناوري ،مركزي روي اينترنت

توانند در شهر، كشور يا جهان پراكنده باشند  كاربراني كه ميهاي  يازمندينبراي مديريت  ويژه بهزيرساخت كه 
  شوند.  شود، ميزباني مي طراحي مي

جايگزيني براي رايانش سنتي بيش  عنوان بههاي اتصال، رايانش ابري  افزار و كاهش هزينه با بهبود فناوري سخت
هاي  به مجموعه معمول برنامه ت، توانايي دسترسيترين مزي شود. براي كاربران سيار بزرگ تر مي از پيش جذاب

تر (مثل  بسيار كوچكهاي  دستگاهها از  نايي دسترسي به اين برنامهااست. اغلب اين مزيت به معناي توبردي كار
اي در سطح شركت نيز وجود دارند:  تاپ است. مزاياي هزينه لپ جاي بههاي هوشمند)  كامپيوترهاي جيبي و تلفن

 و ساختمانهاي  تعهدات، هزينهتر قرار داده شود ( طقي با هزينه پاييناواند در منت افزاري مي زيرساخت سخت
انبوهي از كاربران منابع سيستمي را به اشتراك اگر اصلي هستند)؛  هاي از محرك ،هاي اتصال و استفاده هزينه

  . شوند ميتر انجام  و ارتقاي مركزي راحتروزرساني  ؛ و امور مديريتي با بهرسد ميها به حداكثر  بگذارند، استفاده
ها روي ارائه  هاي كاربردي از ابر متوقف نشده است. اكنون شركت همانند دنياي فناوري، نوآوري در ارائه برنامه

هاي مبتني بر مرورگر اينترنتي كه شبيه  اين سيستم .)1-1كنند (شكل  هاي عامل تحت وب كامل كار مي سيستم
را درون پنجره مرورگر اينترنتي  محلياساسي كامپيوتر  عملكردكنند به كاربران ديد و  كار مي كامپيوتر درون ابر

ندارند كامپيوتر شخصي در كاربست به رايانش براي كساني كه استطاعت مالي  خوبي بهدهند. اين امر  ارائه مي
  كند.  كمك مي

  كنيد.مراجعه  9بخش  3براي بحث بيشتر در مورد رايانش ابري به فصل 

                                                 
1- Cloud Computing 
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   ZimDeskاي از سيستم عامل تحت وب:  نمونه 1-1شكل 

 http://www.zimdesk.comمنبع: 
  

  شكاف ديجيتالي ۱- ۲
سازمان توسعه و دهد.  هاي عصر اطالعات را شرح مي ها و نداشته داشته» شكاف ديجيتالي«

  كند:  شكاف ديجيتالي را چنين تعريف ميهمكاري اقتصادي 
با توجه به  ،اقتصادي-ها و مناطق جغرافيايي در سطوح مختلف اجتماعي اد، خانوارها، بنگاهشكاف بين افر

 ها و استفاده از اينترنت براي انواع فعاليتهاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوريشان به  هاي دسترسي فرصت
  شود. شكاف ديجيتالي خوانده مي

  . ]1[سازد ها را منعكس مي نهاي مختلف بين كشورها و درون آ شكاف ديجيتالي تفاوت
  

ها  ها از آن هاي اطالعاتي و ارتباطي نقش مهمي در اقتصاد امروزي دارند. بعضي دولت فناوري
كنند. بعضي ديگر براي سالمت و آموزش استفاده  استفاده مي وظايفشانبراي مديريت و اداره بهتر 

فناوري اطالعات و صنايع مبتني بر كنند. و اقتصادهايي هم هستند كه روي برگشت اقتصادي كه  مي
ي فرآيند راسپ هند و بخش بروناند. فناوري اطالعات  گذاري كرده توانند ارائه دهند سرمايه مي ارتباطات

رود تا سال  داشت و انتظار مي 2010افزار و خدمت در سال  از نرم درآمدميليون دالر  73وكار كه  كسب
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به  فناوري اطالعات و ارتباطاتنمونه اصلي ساخت صنعت پيرامون ميليون دالر برسد،  225به  2020
  .]2[رود شمار مي

 .استفاده كنند فناوري اطالعات و ارتباطاتنه تنها بايد از  ،اقتصادها براي رقابت در بازار جهاني
. اين امر مستلزم نمايندهاي اقتصاد را تضمين  براي تمام بخش آنقابليت دسترسي بايد بلكه 
است كه نوآوري و رشد را  يسازي و محيط سياس در زيرساخت با ظرفيت توجه قابلگذاري  سرمايه

هاي  اند فرصت در جهان در حال توسعه، نتوانسته ويژه بهدهد. به همين دليل تمام اقتصادها،  ترويج مي
  است.شكاف ديجيتالي به وجود آمده را به حداكثر برسانند. بنابراين  فناوري اطالعات و ارتباطات

الً استفاده هاي اصلي كه معمو شود؟ بعضي شاخص گيري مي چگونه شكاف ديجيتالي اندازه
  شوند عبارتند از: مي
 بالقوه دسترسي را طور  بههايي كه  كامپيوترها و ساير وسايل و سيستم -دسترسي زيرساخت

  .)جامعهمراكز دسترسي  و ها هاي همراه، تلويزيون سازند (مثل تلفن فراهم مي
 پهن ، اينترنت يا باندتلفن ،پهناي باند اينترنت، پوشش تلفن همراه -يساخت ارتباطرزي.  

  1-2اي خاص (شكل  نفر در منطقه 100ازاي هر  بهتراكم خطوط تلفن يا تعداد خطوط تلفن(.  

 

  
تا  2000نفر،  100به ازاي هر  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي توسعه جهاني  شاخص 1-2شكل 

2014  
-ITU, “World Telecommunication/ICT Indicators Database”, http://www.itu.int/ITUع: منب

D/ict/statistics/index.html.  
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  وجود  هاي اطالعاتي و ارتباطي مشترك شدن در فناوريدرآمد خانوار (آيا ظرفيت براي خريد و
 .دارد يا خير)

 در آموزش و پرورش تفناوري اطالعات و ارتباطاهاي  دوره آموزشي مهارت. 

  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز هاي مختلف  ها و اقليت جنسيتاستفاده  

 يا  يرقابت هاي ، چارچوبدسترسي (دولت الكترونيكي ممكن ساختنهاي دولت براي  سياست
  .، ساختار تعرفه)ينظارت

مللي و چند ال نوآوري بين ]3[،فناوري اطالعات و ارتباطاتمشاركت در سنجش توسعه به كمك 
س توسعه ، كنفرانالمللي بين مخابراتاتحاديه ، سازمان توسعه و همكاري اقتصاديبا مشاركت  -نفعي ذي

همگي براي  -اي سازمان ملل متحد و بانك جهاني هاي منطقه  ، كميسيونو تجارت سازمان ملل متحد
در  ويژه به، ري اطالعات و ارتباطاتفناوهاي  ها و شاخص بهبود قابليت دسترسي و كيفيت داده

كه است را توسعه داده  ]4[هاي اصلي . اين نوآوري فهرستي از شاخصاستكشورهاي در حال توسعه 
اي جهاني و يكپارچه از آمار جامعه مبتني بر اطالعات  توانند توسط كشورها براي ارائه مجموعه مي

  آوري شوند كه عبارتند از:  جمع
 فناوري اطالعات و ارتباطات و دسترسي  زيرساخت.  
  توسط خانوارها و افراد فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي و استفاده از. 

  وكار كسبتوسط  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از. 

  فناوري اطالعات و ارتباطاتكاالهاي  درو بازرگاني  فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش 

) متمركز بر 1-1(جدول  فناوري اطالعات و ارتباطاتت هاي اصلي دسترسي و زيرساخ شاخص
شاخص اصلي با  10اند.  ها مبتني بر سرانه استفاده فردي و قابليت دسترسي هستند و بيشترين شاخص

ها آمارها را به دو  دهند. اين شاخص شاخص را تشكيل مي 12اي از  مجموعه گسترده ،دو شاخص ديگر
كه شايد از نظر سنتي در كشورهاي در حال توسعه اهميت  ،دهند شكل دسترسي به اطالعات ارائه مي

ها رويكردي فعال براي سنجش برخي  ها در آمار ملي توسط دولت داشته باشند. استفاده از آن
ها در سطح جهاني كمك  آنزني  محكمحلي است و به  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  شاخص

  كند.  مي
  

طبق پيشنهاد  فناوري اطالعات و ارتباطاتو دسترسي هاي زيرساخت  شاخص 1-1جدول 
   و ارتباطات مشاركت در سنجش توسعه به كمك فناوري اطالعات

 

  هسته اصلي
 A1 نفر100خطوط تلفن ثابت به ازاي هر

 A2 نفر100مشتركين تلفن همراه به ازاي هر
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 A3 نفر100كامپيوتر به ازاي هر

 A4 نفر100مشتركين اينترنت به ازاي هر

 A5 نفر100مشتركين اينترنت پهن باند به ازاي هر

 A6 الملليسرانه پهناي باند اينترنت بين

 A7 درصد پوشش تلفن همراه

 A8 درصد درآمد سرانه عنوان به ،ساعت در ماه) در اياالت متحده 20هاي تلفن همراه ( تعرفه

 A9 درصد درآمد سرانه عنوان به ،متحده دقيقه در ماه) در اياالت 100هاي تلفن همراه ( تعرفه

 A10 يابي مراكز دسترسي اينترنت عمومي از طريق تعداد ساكنان (شهري/روستايي) درصد مكان

 يافته هسته توسعه
 A11 نفر100دستگاه راديو به ازاي هر

 A12 نفر100دستگاه تلويزيون به ازاي هر

  

 

 نكته مهم
 يورز چاندريورتباطات فناوري اطالعات و امركز منبع 

براي رسيدگي به وضعيت اقتصادي و  2009در سال1يورز چاندريوفناوري اطالعات و ارتباطاتمركز منبع 
در هند مركزي تأسيس شد. اين پروژه از طريق آموزش و  2چاندري ماديا پرادش بافندگان در جامعهاجتماعي 

ش و مزاياي مالي و يها را افزا وري و كارايي بافنده بهرهاي باند و پهن فناوري اطالعات و ارتباطاتمعرفي ابزارهاي 
  اجتماعي را ارائه داده است. 

اي است كه حداقل به  تاريخچهاي با  تپه اي منزوي در هند مركزي واقع در منطقهو روستايي اي  جامعه ،چاندري
تر و محل  د كه اين منطقه قديميدهن در مجاورش نشان مي  هاي سنگي باستان . نقاشيگردد قرن يازدهم برمي
. ارتباط آن با ديگر نقاط استآن كيلومتري  40در  3الليتپور چاندريبه  ترين شهر . نزديكاستبالقوه گردشگري 

كه  ،بافي دستي هستند پارچهجامعه يك سوم عضو  چاندريساكن  000,40از  شود. آهن مقدور مي كشور با راه
شاخص جغرافيايي  نامه است و گواهي فرد منحصربه چاندريند. ابريشم نك يد ميتولرا  چاندريهاي ابريشمي  لباس

اعضاي  عنوان بهيا ( بافي دستي ارتباط دارند تجارت پارچه ادرصد ساكنان ب 60حدود . ]5[را دريافت كرده است
  ).تاجران اين محصول عنوان بههاي بافنده يا  خانواده
دهند و تمايل به وابستگي كامل به  درصد) را تشكيل مي 80فنده (بيش از اكثريت جامعه با ،هاي قراردادي بافنده
ها و  كنترل بازاريابي محصول را انجام دهند. اين امر منحصر به بافندهو خام  كه تهيه مواد هاي ماهري دارند بافنده

                                                 
1- Chanderi Wraver's ICT 
2- Madhya Pradesh 
3- Lalitpur 
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پول  ندرت بهعي در حالي كه كارگران واق .كنندشود كه سود بسياري از اين محصول كسب مي تاجران ماهري مي
 هرچندشود،  ميليون دالر برآورد مي 15تقريباً  چاندريدرآمد ساالنه  .آورند كافي براي مايحتاج روزانه خود درمي
چهار تا هفت هر بافنده با اين درآمد افراد تحت تكفل دالر است.  69تا  46درآمد ماهانه براي هر خانواده بافنده 

ها چند  و گاهي ممكن است بافنده است پرداخت مبتني بر نرخ كار ارائه شده. اين درآمد ثابت نيست و نفر است
ها اغلب به خاطر گرفتن وام  عالوه، اكثريت بافنده به ؛طي فصل بارندگي ويژه به ،روز يا بيشتر كار نداشته باشند

  براي تأمين مايحتاج اوليه خانواده بدهكار هستند. 
  عبارتند از:  ،ه تأثيرگذارندبافندجامعه عواملي كه بر وضعيت مالي 

  كه دوخت و توليد محصول نهايي  در حالي ،، كار متمركز بر توليد مقدمات لباس ابريشم استچاندريدر
كاري  ها خريداري و براي ظريف و شركتبازرگانان افتد. لباس اوليه توسط  اتفاق مي جاي ديگريدر 

  شود.  ها فرستاده مي نهايي به ساير مكان
 فروشي براي محصوالت خود ندارند و متكي به  معموالً دسترسي مستقيم به بازارهاي خرده ها بافنده

را  تقاضامحورمعموالً ظرفيت طراحي محصوالت  .هاي مختلف براي دسترسي به بازار هستند واسطه
  . استها تكراري هستند و درخواست بازار كم  ندارند. بنابراين، اغلب طرح

 هاي ارشد هستند تا براي توليد محصول بخرند  و متكي به بافنده ايه كار ندارندها دسترسي به سرم بافنده
با تأخير در رسيدن مواد خام مواجه  به تناوبها  شود زيرا بافنده و اغلب اين وابستگي موجب بيكاري مي

  هستند. 
 از يت حماها سرمايه  . بيشتر آنسازي كنند را ذخيرهها در موقعيتي نيستند كه موجودي  بافنده

روز را ندارند و تمايل دارند محصوالتشان را بالفاصله پس از توليد  10هايشان براي بيشتر از  خانواده
  دهد.  ظرفيت كسب قيمت باالتر را كاهش مي ،بفروشند. فروش تحت چنين شرايطي

 رنج  يايط كاربيشتر از فقر سالمت و فقر شرها  ؛ آنكنند تقريباً تمام خانوارهاي بافنده در فقر زندگي مي
هاي بافندگي  به خاطر چنين شرايطي، نسل بعدي معموالً تمايلي به ادامه فرهنگ و مهارت ؛برند مي

  مانند.  ، اما در عين حال، گزينه ديگري براي معاش يا آموزش ندارند و در نهايت بيكار ميندارد
توسط بنياد  2009در ژانويه  )شود يگفته م 1چاندرين( چاندري ويورزفناوري اطالعات و ارتباطات مركز منبع 

، فناوري اطالعات و ارتباطاتمتمركز بر امور برخوردار از  چاندريناندازي شد. پروژه  توانمندسازي ديجيتالي راه
ها بود. اين پروژه  نفس بافنده ها، تالش و عزت ها، مهارت ها، توانايي كه هدفش افزايش فرصتو فراگير و گسترده 
افزار طراحي بافت را معرفي كرد و آموزش  و نرم فناوري اطالعات و ارتباطاتت را ايجاد ابزار اوليه اتصال به اينترن

  بازاريابي را ارائه داد.  محصول و هاي طراحي محصول، توليد و مهارت
ن سازماشامل و فاز پروژه شروع شد نخستين در شد. سازي  پيادهتقسيم و طي دوره دو ساله فاز اين پروژه به دو 
 سايت وبو توسعه ها  ، برپايي نمايشگاههايشان ها و خانواده براي بافندهتدارك آموزش مقدماتي  ،زيرساخت الزم

ها، مثالً چاپ و گلدوزي و ايجاد پورتال وب  تر براي توسعه مجموعه مهارت شامل آموزش تخصصي ،دومفاز بود. 
هاي كامپيوتر  چنين شامل تأسيس آزمايشگاه ود. همهاي اين منطقه ب گردشگران براي مستندسازي تاريخ و جاذبه

                                                 
1- Chanderiyaan 
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 بود.شيدر مؤسسات آموز
بافت و اتصال  CADافزار  تاپ مجهز به نرم لپ 10كامپيوتر روميزي و  18، با فناوري اطالعات و ارتباطاتامكان 

ه كودكان و زبان انگليسي ب ،فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ش مهارتز. اين امكان براي آموباندپهن بود
هاي جديد از  شود. الگوها و طرح طراحي و دوخت لباس استفاده ميو طراحي بافت به كمك كامپيوتر  ،جوانان

  شوند.  تر حفظ مي هاي قديمي يابند و طرح طريق اين فرآيند توسعه مي
  هاي اين پروژه عبارتند از:  ساير فعاليت

 ها بافنده بافي براي فقيرترين هاي پارچه اندازي دستگاه راه.  
 هاي خانگي براي محصوالت شگاهياندازي نما راه. 

 سازد.  كه فرآيند توليد پارچه با الگوهاي پيچيده را ساده مي 1ژاكارد كن سوراخاندازي ماشين  راه 

  تجارت الكترونيكي سايت وبتوسعه. 

 ها توسعه كتابخانه ديجيتالي طراحي. 

 توسعه پورتال وب براي ترويج گردشگري. 

  ها يا اعضاي خانواده پارچه) به بافنده يهاي چاپ دستي رو كاري (طرح گلدوزي، چاپ و قلمآموزش. 

  مانند  ،فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش استفاده از كاربردهايSkype و مرورگرهاي وب.  

 خدمات پزشكي از راه دور.  

ها در  هاي متكي به خود) و برخي از آن هدهي كنند (گرو هايي را سازمان اند گروه ها توانسته بسياري از بافنده
ها و  اند. در نمايشگاه فروشي دنبال شده خردهه زنجيراز جمله هاي بازار  اند. پيوند مشغول به كار شده چاندرين

اند در  ها توانسته . بافندهبرپا خواهند شدفروشي  خرده هاي دكه زودي بهاندازي و  راه يهاي غرفه ،رويدادهاي مهم
  فردشان نيز شركت كنند.  ربهصلمللي براي ترويج آگاهي از محصوالت منحا هاي بين نمايشگاه

دالر در  23/0 حدود كاربر در كل را دارد و 200تقريباً  و در حال حاضر، مركز اينترنت ميانگين هشت كاربر در روز
درصد  30كنند و حدود  مي درصد كاربران) از آن استفاده 80كند. عمدتاً جوانان ( ساعت از كاربران دريافت مي

كنند،  وضعيت بازار استفاده ميو ها  ها كه از اينترنت براي تحقيق طرح كاربران زن هستند. عالوه بر بافنده
براي تعامالت فروش مثالً با ارسال عكس براي فروشندگان، گرفتن سفارش و دادن قيمت از طريق  بازرگانان

براي سرگرمي، ارسال  يمركز اينترنتاين اكثريت كاربران از  ،عالوه كنند. به ايميل از اين مركز استفاده مي
  كنند.  و گوش دادن به موسيقي استفاده مي زني گپهاي شخصي،  ايميل
مدل تجارت يك مثالً محصوالت با استفاده از ند، اطي نقش اصلي در اين پروژه داربهاي اطالعاتي و ارت فناوري

چنين با فراهم ساختن دسترسي و متمايل شدن به  هم ،شوند. اينترنت ميبازاريابي و فروخته  ،الكترونيكي
. ايجاد مركز منبع از انزوا خارج كرده استرا  چاندريكننده و ديگر اطالعات مرتبط، جامعه  مصرف يها شيگرا

دهد.  تر مي نهاي جديد را به نسل جوا افزايد و فرصت آموزش مهارت برخوردار از اينترنت به تداوم بالقوه پروژه مي
هاي  نهاد، غيردولتيهاي  ارتباط مركز منبع با مؤسسات محلي مانند مدارس، سازمان ،دوم پروژه فازبخشي از 

را  چاندرينبه اينترنت و منابع ايجاد و اين جامعه تري از  اي دسترسي بخش بزرگمحلي را بر يخارجي و دولت

                                                 
1- Jacquard 
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  .توانمند ساختافزايش دسترسي به آنهاي جديد وبراي توسعه فرصت
هاي  ها، مهارت غير از افزايش درآمد بافندهاين پروژه گذاشته است.  چاندرياين پروژه تأثير مالي و اجتماعي بر 

زايش به اف ؛ه است؛ رضايت شغلي بافنده را باال برداست ش دادهيرا توسعه، تعداد و كيفيت طرح را افزاها  آن
را حفظ  ها طراحي ها و ؛ سنتاست كان را بهبود دادهجوانان و كود هاي مهارت ؛است برابري جنسيتي كمك كرده

فناوري اطالعات و ها را از طريق تدارك خدمات اينترنت و آموزش  ؛ و دنيايي از اطالعات و فرصتاست كرده
  گشوده است.  ارتباطات

درصد  100تنها  ها نه . آناند توجه  قابلشوند  هايي كه مستقيماً در اين پروژه درگير مي مزاياي مالي براي بافنده
درصد افزايش  50ر با ضنفر در حال حا 23عالوه،  اند. به درصد سود خالص از فروش داشته 75بلكه  ،افزايش درآمد

  حقوق مشغول به كار هستند. 
ي چون افزارهاي با استفاده از نرممربي  هزينه كل آموزش نيز شده است. مثالً هايي در جويي اينترنت منجر به صرفه

NetMeeting  وSkypeمنجر به  كهدهد  آموزش ميكامپيوتري ها طراحي  ي به كالس بافندهئ، در بمب
  شود.  و مكان مي ونقل حملجويي در زمان،  صرفه

 15اندازي شد. تا شعاع  راه چاندريسيم توسط بنياد توانمندسازي ديجيتالي در  شبكه بييك  2010در اكتبر 
 در منطقه آسياي جنوبي كه سيستم سياسي يا دولتي محلي روستا( 1ها پانچايات ومدارس اتصال ، كيلومتري

اين شبكه نقش  ،رود . انتظار ميشده استممكن به اينترنت  ها و بنگاهو همچنين منازل  ]6[)است متداول
كند. تمركز  هاي اشتغال براي جوانان ايجاد داشته باشد و فرصت چاندريي در جبران انزواي جغرافيايي توجه قابل

  .استبوده هاي آموزشي آنالين  يج پورتالمؤسسه آموزشي و ترو 13ويژه بر اتصال 
 سايت پروژه به آدرس توانيد در وب اطالعات بيشتر در مورد پروژه را مي منبع:

http://chanderiyaan.chanderi.org سايت  و در وبDigital Empowerment Foundation  در آدرس
http://defindia.net بيابيد.  

  

  هايي براي تفكر پرسش
براي سنجش شكاف ديجيتالي ها  ارتباط اين شاخصهاي پيشنهادي باال را در نظر بگيريد.  شاخص -1

تر  د در سطح جهاني مناسبيهاي ديگري هستند كه براي كشور شما يا شا ؟ آيا شاخصچگونه است
  باشند؟ 

 ما در تكامل فناوري چه بوده است؟تجربه شخصي ش -2

  

                                                 
1- Panchayats 
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  فعاليت
بندي  رتبه ،كنيد ها را بر طبق اولويتي كه تصور مي هاي پيشنهادي باال را در نظر بگيريد و آن شاخص -1

  . قرار دهيدكنيد مناسب هستند در اين فهرست  هايي را كه فكر مي . ساير شاخصنماييد
كمك به كاهش فقر به وضعيتي خاص براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتاي درباره نحوه معرفي  آيا ايده -2

 اجتماعي خاص داريد؟و و توسعه اقتصادي 

 ينده فناوري چيست و چگونه از آن استفاده خواهد شد؟ آشما درباره انداز  چشم -3

 گروهي اين فعاليت را انجام دهند.  صورت بهتوانند  ميكنندگان در آموزش  شركت -4

  

  فناوری اطالعات و ارتباطاتدسترسي به  ۳-۱
براي درك و كاهش شكاف ديجيتالي اساسي » ناوري اطالعات و ارتباطاتفدسترسي به «درك 

نكات  1-3معاني مختلفي براي افراد متفاوت دارد. شكل  فناوري اطالعات و ارتباطاتاست. دسترسي به 
  دهد.  اصلي رفتار سلسله مراتبي را تا حدودي نشان مي

  

  
Credit: Rajnesh D. Singh. 

  فناوري اطالعات و ارتباطاتمراتب دسترسي به سلسله  1-3شكل 
  

استفاده مؤثر از  ،هاي الزم گذاري در آموزش مهارت توانايي سرمايه ،دسترسي به منابع مالي
ها را تعيين  هاي اطالعاتي و ارتباطي، خريد تجهيزات و خدمات ضروري و حفظ و نگهداري آن فناوري

  كند.  مي
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 فناوري اطالعات و ، درك و تعامل با ياتهاي اوليه رايانش براي عمل دسترسي به مهارت
  الزم است.  ارتباطات

 و زيرساخت ارتباطي ضرورت دارد.  يدسترسي به منبع برق براي به كار انداختن وسيله رايانش 

  .دسترسي به زيرساخت تدارك اينترنت براي اتصال به اينترنت الزم است 

  دهد.  ثروت اطالعات و خدمات را مي فاده آنالين ازتو اس پيمايشدسترسي به اينترنت امكان
 رود.  هزينه دسترسي به اينترنت نيز مالحظه با اهميتي به شمار مي

 شايد به حتي دهد و  هاي كاربردي و خدمات جالب را مي دسترسي به محتوا امكان يافتن برنامه
 آن كمك كند. 

 خدمات به زبان و هاي كاربردي و  سازي شده امكان يافتن برنامه دسترسي به محتواي بومي
اي با جهان در حال توسعه دارد كه بخش اعظم جمعيت  دهد و ارتباط ويژه لهجه شخصي را مي

 بخوانند يا بنويسند. را توانند انگليسي، زبان غالب اينترنت  آن نمي

  

  هايي براي تفكر پرسش
زمينه كاري شما ارتباطي دارند؟ آيا  ها با را در نظر بگيريد. آيا آن فناوري اطالعات و ارتباطاتابعاد دسترسي به 

  توانيد ابعاد ديگري را شناسايي كنيد كه بايد وجود داشته باشند؟ مي
  

  فعاليت
كه در باال بيان شد، يك يا دو مورد را كه  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز ابعاد دسترسي به 

  كاف ديجيتالي را شرح دهيد. ها بر ش تر هستند انتخاب كنيد و نحوه تأثير آن كنيد مهم احساس مي
 گروهي انجام دهند. صورت بهاين فعاليت را توانند  ميكنندگان آموزشي  شركت

  
هايي به  چالشجزء دارد و هر بالقوه بسياري  اجزاي فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي به 

در همواره يباً تقر مسائلهاي فناوري براي  حل زيرا راه ،نيست مسئلههمراه دارد. اغلب، فناوري 
تر معموالً مربوط به سياست هستند كه محيط  مسائل مهم .مراجعه كنيد)ادامه مطلب (به  اند دسترس

سازي، انساني يا مالي، منجر  دهد و به كاهش دسترسي به مسائل كلي و ظرفيت مي يجرا ترو يسياس
ملي و محيط  عات و ارتباطاتفناوري اطالتوانند از طريق تنظيم استراتژي مؤثر  ها مي شود. دولت مي

نقش قدرتمندي در ، دهد ميرواج اجتماعي را  -كه رقابت، نوآوري و در نهايت رشد اقتصادي يسياس
  . دسترسي داشته باشندافزايش 
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شوند؟ بياييد  آيا مسائل دسترسي حل مي ،نباشند مسئلهبه آن مرتبط عوامل مالي و امور اگر 
تنها شيوه ارتباط با در آن كه را ي به اينترنت و برق و جايي شرايط معمولي روستايي بدون دسترس

فناوري . چگونه دسترسي به در نظر بگيريم دنياي خارج استفاده از خدمت قديمي تلفن راديويي است
   دهيم؟ برخي از احتماالت عبارتند از: را به اين روستا ارائه مي اطالعات و ارتباطات

نصب ايستگاه زميني ماهواره براي ايجاد ارتباط دو  -وارهمبتني بر ماه اينترنتدسترسي به 
   .طرفه از طريق اينترنت
محيط نزديك آن روستا و  دهي با پوشش 1فاي واي نصب شبكه محلي مبتني بر -اتصال محلي

  ).جامعهسيم  (يعني شبكه بي
تم نصب سيستم برق خورشيدي با تعداد كافي باتري براي ايجاد خودگرداني سيس -منبع برق

  .وهوا نامساعد است و شرايط مشابه يافته در مواقعي كه آب توسعه
) كه از طريق VoIPفني مبتني بر صدا روي پروتكل اينترنت (لنصب سيستم ت - ارتباط تلفني

براي حركت  فاي واي حمل قابلهاي  است. از تلفن دسترسي قابلدر تمام روستا  فاي وايشبكه اجتماعي 
تلفن آنالوگ براي ارائه تلفن استاندارد آداپتورهاي تواند در  مي VoIP. شود ميدر صورت تمايل استفاده 

  در هر خانه براي روستاييان استفاده شود تا رابطي آشنا براي استفاده از اين سيستم داشته باشند. 
روستاييان را ترغيب به يادگيري  ،نصب فايل يا سرور وب محلي براي روستا -محتواي محلي

هاي  سازد (مثالً داده رايانش و كمك به محتواي سرور و توسعه منبع اطالعات محلي ميهاي  مهارت
تواند كپي ذخيره شده محلي از  عالوه، سرور مي محلي). به يرويدادهاي اجتماع و وهوا كشاورزي، آب

ارجي ارائه سازي استفاده از پهناي باند اينترنت خ هاي كاربردي پركاربرد را براي حداقل ها و برنامه فايل
  دهد. 

هاي  تاپ دهد (مثالً يكي از لپ به هر خانوار وسيله رايانش با مصرف پايين مي -وسايل رايانش
 ،2تاپ براي هر فرزند يك لپ مانند ،هاي مختلفنهادها و  از سازمان دسترسي قابلارزان قيمت 

  تبلت). ي از نوعيا حتي وسايل 4سي پي ايسوس اي و 3كالسي اينتل هم
هاي ارائه  به جوانان و بزرگساالن كه بتوانند از فرصت يارائه جلسات آموزش -جامعآموزش 

  مند شوند.  ها بهره فناوري
 آنچه. وجود دارد ، فناوريهمواره براي رسيدگي به مشكالت دسترسي ،دهد مي اين موارد نشان

ارائه مؤثر  به منظورست. داشتن اراده سياسي براي تأثير گذاشتن بر تغيير الزم ا ،برانگيزتر است چالش
فناوري اطالعات ملي  يكارگروه است كه اين ها مهم  ، براي دولتفناوري اطالعات و ارتباطاتتعهدات 

                                                 
1-  WiFi (LAN) 
2- One Laptop per Child 
3- Intel Classmate 
4- Asus EeePC 
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هماهنگ خارجي نفعان مختلف داخلي و  با ذي بتوانندكه كند را ايجاد نفعان مختلفي  ذي ،و ارتباطات
هاي  كمك ،د. اغلبنارائه ده عات و ارتباطاتفناوري اطالد و رهنمود و مشاوره درباره استراتژي نباش

  شوند. بررسي ي براي چنين ابتكاراتي وجود دارد و بايد توجه قابلخارجي 
  

 

 نكته مهم
  براي از بين بردن شكاف ديجيتالي يسياس يپاسخ

داشته  انبني دانشتوانند نقش مهمي در از بين بردن شكاف ديجيتالي و تنظيم اساسي براي اقتصاد  ها مي دولت
  دهنده باشد.  دهنده يا شتاب تواند توانمندساز، انگيزه باشند. اين نقش مي

و مالي الزم براي نوآوري بخش خصوصي  يهاي زيرساخت و ايجاد محيط سياس پروژهترويج تواند با  دولت مي
خفيف ماليات و ت فناوري اطالعات و ارتباطاتتوانمندساز عمل كند. كاهش تعرفه گمركي كاالهاي  عنوان به

توانند  هستند كه ميمالي هاي  دو نمونه از سياست ،فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي زيرساخت  پروژه
 تأثير دو فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي گمركي كاالهاي  كاهش تعرفه. گذاري زيرساخت را ترغيب كنند سرمايه
فناوري  تجهيزات) كاهش هزينه 2 .وكار براي كسب تفناوري اطالعات و ارتباطاكاهش هزينه  )1دارد:  اي جانبه

كننده به معناي خريد بيشتر كامپيوتر است  تر براي مصرف كنندگان. قيمت پايين براي مصرف اطالعات و ارتباطات
فناوري اطالعات و صنعت خدمات منجر به تقويت  نوبت به و دمات استكه به معناي تقاضاي بيشتر براي خ

، تخفيف ماليات (براي مثال هاي . طرحاز جمله تقاضاي بيشتر براي خدمات اينترنت يا مخابرات)شود ( مي ارتباطات
براي بهبود فرآيندهاي  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري در  را ترغيب به سرمايهتجاري تواند بخش  مي

و ايجاد انگيزه براي  طاتفناوري اطالعات و ارتباالتحصيالن  وكار سازد. و ممكن است براي استخدام فارغ كسب
دهندگان  ارائه ،فناوري اطالعات و ارتباطاتالتحصيالن  ها به كار گرفته شود. افزايش تقاضا براي فارغ اشتغال آن

كند. رقابت در  آموزش و بهبود ارائه فناوري اطالعات و ارتباطاتالتحصيالن بيشتر  فارغجذب آموزش را ترغيب به 
ژي رقابت/ حذف نظارت دولت براي تشرايط محلي، بايد استرا بر اساسنيز مهم است. دهندگان خدمت  ميان ارائه

براي طرح ملي يك المللي گسترش يابد.  ال بايد تا دروازه بين ايده طور بهوجود داشته باشد كه  يخدمات مخابرات
براي ملي ند پهن بايد شامل طرح با(اين طرح نيز اساسي است  فناوري اطالعات و ارتباطاتافزايش كاربرد 

  . )باند پهن باشداز دسترسي و استفاده  شافزاي
ترين، كارفرماهاست. معموالً  يكي از بزرگاگر نه تنها كه در حال توسعه، دولت  يهاي اقتصاد در بيشتر محيط

 ،مدل عملياتي دولت الكترونيكي سوي بهصرفاً با حركت دولت اطالعات عظيمي دارد كه بايد اشاعه داده شوند. 
دسترسي  دهنده براي از بين بردن شكاف ديجيتالي و بهبود كارايي مديريت و تسهيل شتاب عنوان بهتواند  مي

فناوري گذاري بخش خصوصي در  هايي را براي سرمايه فرصت نوبت بهخدمات دولتي عمل كند. اين امر به آنالين 
خواه به ساير  ،ده كاال و خدمات مستقيم به دولتكنن تأمين عنوان بهخواه  ،وردآ به وجود مي اطالعات و ارتباطات

در  آنچه بر اساسممكن است  ،. احتماالً تأثيري بر محل كار نيز دارد: كاركنان دولت كه والدين هستندها بنگاه
براي فرزندانشان انگيزه پيدا  فناوري اطالعات و ارتباطاتگيرند، براي ايجاد دسترسي  مي  بينند و ياد محل كار مي
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تواند در اين مسير تأمين  مي كهرسد  كه در نهايت به تقاضاي دسترسي بهتر ميشوداي آغاز مي د. سپس چرخهكنن
  شود. 

مناسب، مرتبط و رو به جلو در مدارس ظرفيت مهم ديگري  فناوري اطالعات و ارتباطات برنامه آموزشيترويج 
قرار  فناوري اطالعات و ارتباطاتمعرض  تر دررود. كودكان بايد هر چه زود براي پشتيباني دولت به شمار مي

در ها را تا دبيرستان و فراتر از آن ببرد. دولت بايد  تواند آن مي ،فازبندي شدهرويكرد  بابگيرند، در سطح دبستان 
  براي كمك به اين زمينه فراهم سازد. اي  جانبه چندو هاي دو  مشاركتبرداري از  بهرهمنابع الزم براي  ،مدارس

هاي كوچك و  براي بنگاه فناوري اطالعات و ارتباطاتدولت بايد تدارك آموزش و پشتيباني يت ديگر اولو
اندازي سيستم اطالعات كشاورزي براي كشاورزان كه  هاي آن عبارتند از: راه هاي روستايي باشد. نمونه محيط
وكار  دفترداري كسب ؛ستايي ارائه دهنددر مناطق رورا وهوا و قيمت بازار  محصوالت، آب روز بهتوانند اطالعات  مي

  .افزار حسابداري مقدماتي چك و نرمهاي كو آموزش مديريت براي بنگاهو مقدماتي 
متون  1سرفصل ن شكاف الكترونيكي دمباحث بيشتر در مورد رويكرد سياست از بين بردسترسي به براي  نكته:

  ولتي مراجعه كنيد.براي مديران ارشد د فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات 
  

  هايي براي تفكر پرسش
 داشتن پاسخ درست ،تر نيست و چالش بزرگ مسئلهآيا شما موافقيد فناوري در از بين بردن شكاف ديجيتالي اغلب 

 ، چرا خير؟هتغيير است؟ چرا بل برسياست و اراده سياسي براي تأثيرگذاري در حوزه 

 

  فعاليت
  :تكي براي خواننده

شناسايي كنيد كه براي از بين بردن شكاف ديجيتالي در كشورتان الزم هستند. آيا هيچ  م سياسي رااقدا 5تا  2
  برانگيزي دارد؟ توضيح دهيد.  لفه فني چالشؤها م يك از آن

   كنندگان در آموزش: براي شركت
 ،تر مهم مسئلهتشكيل دهيد.  ،»از بين بردن شكاف ديجيتالي نيست مسئلههميشه، فناوري «ميزگردي پيرامون، 

  داشتن رويكرد درست و اراده سياسي براي تأثيرگذاري تغيير است. 
كردن خود و  دقيقه براي آماده 10ها  كنند. آن كند تا در اين ميزگرد شركت  كننده را انتخاب مي شركت 5تا  3مربي 

كنندگان  و تمام شركتشود  دنبال مياي  دقيقه 10پرسش و پاسخ جلسه سپس  .دقيقه براي بحث زمان دارند 20
 شركت كنند.در آن ديگر بايد 
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 نكته مهم
 استفاده از تلفن همراه براي از بين بردن شكاف ديجيتالي

  د؟ندر كشورهاي در حال توسعه كمك كنويژهبه،د به از بين بردن شكاف ديجيتالينتوانهمراه ميهاي  آيا تلفن
، تلفن همراه ممكن است نتواند تمام در حال كاهش است رعتس بههاي هوشمند  اين شكاف با نسل جديد تلفن

از بين بردن شكاف ديجيتالي باشد.  سوي بهي درست متواند گا اما مي ،]7[كارهاي كامپيوتر شخصي را انجام دهد
  هاي زير را مالحظه كنيد: واقعيت
 تلفن همراه  ؛توسعه دالر در كشورهاي در حال 25هايي كمتر از  با مدل ؛تلفن همراه ارزان قيمت است

  . كند هاي بدون برق را ممكن مي محيطباتري با عمر طوالني دارد كه استفاده از آن در 
 مناطق پرجمعيت را  و عموماً در دسترس است ،زيرساخت اساسي براي پشتيباني از خدمات تلفن همراه

اين  ؛هاي همراه را دارند دهد. كشورهاي در حال توسعه باالترين نرخ ميزان استقبال از تلفن پوشش مي
 . رواج يافته استعدم دسترسي به خطوط زميني  به دليلامر 

 اي  و خدمت پيام چندرسانههاي همراه، اگر نه همه، امروزه مرورگر وب، خدمت پيام كوتاه  بيشتر تلفن
 و چراغ قوه هستند.   FM يبا راديو همراه نيزبرخي  ؛دارند

 بسيار قابل  يتخدمات مختلف اطالعا ؛داشته باشندوانند دسترسي سريع به اطالعات ت هاي همراه مي تلفن
 نوبت بهكنند. اين امر  هاي همراه پشتيباني مي تلفن يهايي كه از دسترس سايت وب صورت به ؛دسترسند

 رود.  وكار داخلي به شمار مي فرصت كسب

 برد. اين خدمات  ي اعتبار را از بين ميخدمات پيش پرداخت شده تلفن همراه نياز به پرداخت و بررس
 دهد.  كم درآمد ميافراد به را فرصت اتصال 

 د مركز تلفن را با استفاده از تلفن ن، شخص (يا گروهي از اشخاص) ممكن است بتوانيدر محيط اجتماع
ه وكار ب د. اين امر فرصت ديگري براي كسبنهمراه براي ارائه خدمات به ازاي وجهي ناچيز ارائه ده

 رود.  شمار مي

 اين هستند. از جمله  دسترسي قابلهاي همراه در بسياري از بازارها  از طريق تلفنهاي تجاري  تراكنش
ارزش مانند  كم هاي تراكنشمالي جزيي (يعني  هاي تراكنشسيار و  بانكداريتوان به  ها مي تراكنش

. تدارك پشتيباني براي اره كرداش پرداخت الكترونيكي براي انتقال اعتبار تلفن به تلفن ديگري)
 وكار است.  مالي جزيي فرصت ديگري براي كسب هاي تراكنش

ابزار واقعي و كاربردي براي از بين  ،جا حاضر همهكه اكنون تلفن همراه  دهد هاي باال نشان مي فهرست واقعيت
  بردن شكاف ديجيتالي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است. 

خيلي  افراداست و  كامپيوتر شخصياستفاده از  روشتر از يادگيري  فاده از تلفن همراه آساناستروش يادگيري 
هاي همراه با  ، تلفنهمگراوسايل  سوي بهسريع  هاي د. با پيشرفتنشو ميافزاري  مسائل نرمكمتر درگير 

  شوند.  براي جهان در حال توسعه طراحي مي ويژه بهاكنون  ،كاربردهاي بيشتر
وكار دارد. با اين حال،  كسب توجه قابلهاي  خودپايداري و مدل هبستگي به گستر ها نهايي بيشتر پروژه  موفقيت
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هاي همراه در كمك به از بين بردن شكاف ديجيتالي مؤثر باشند، بايد محيط نظارتي مناسب  تلفن كه اينبراي 
اً ساختار وجه خدمت بايد استفاده مؤثر با تقاضاي بازار تنظيم شود. ثاني ها آنبراي تضمين تكامل و سازگاري 

ها  محروم از نظر اقتصادي. دولت جوامعدرآمد و  تر را ترغيب كند. از جمله استفاده توسط اقشار كم گسترده
كه ممكن است  ،از طريق اصالح سياست داشته باشند ها نيازمندياساسي در تضمين تأمين اين  يتوانند نقش مي

دهندگان  باشد كه ارائهامر ازار، مرور دسترسي به ساختارهاي هزينه و تضمين اين سازي و رقابت ب شامل آسان
 .شوددهند كه حداكثر مزاياي دسترسي به فناوري با قيمت معقول فراهم  خدمات الزم را به روشي ارائه ،خدمت

  

  یهای مخابرات سيستمتکامل  ۱- ۴
هاي  لفن آغاز شدند. پيشرفت، سپس تلگراف و تسبا اختراع كد مور يهاي مخابرات سيستم

كامپيوتر و اينترنت شدند كه اكنون آينده مخابرات را  ،سريع در فناوري منجر به توسعه راديو، تلويزيون
تواند براي  كه مي همگرا) به تلفن 1-4بل (شكل  فن ساده الكساندر گراهاملدهند. تغيير شكل ت شكل مي

ترين تغيير شكل در  توجه قابلي جهان استفاده شود، شايد مرور اينترنت و خريد كاال و خدمات از هر جا
  تكامل مخابرات باشد. 

  

  
  1876اش،  بل در حال مكالمه با تلفن اختراعي الكساندر گراهام 1-4شكل 

 ,Wikimedia Commonsمنبع:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1876_Bell_Speaking_into_Telephone.jpg.  
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به وسايل چند كاربردي  ،تك كاربردي يا به تكامل وسايل الكترونيكي از تك منظوره ،گرايي هم
كه  آنبه معناي  ؛شوند مي تعبيه در يك وسيله ،اي بيش از پيشها و كاربرده شود. ويژگي اطالق مي
هاي كاربردي  تواند از يك وسيله براي انجام چندين عملكرد استفاده كند. بعضي از نمونه كاربر مي

ها مانند دوربين، كاركردكه تلفن همراه را با بسياري از  ،هوشمند هاي وسيله عبارتند از: تلفنگرايي  هم
گرايي  ها، هم (مراجعه شود به مختصري از فناوريكند  يكپارچه ميكننده موسيقي و مرورگر وب  پخش

، اسكنر و دستگاه كه چاپگر كامپيوتر كرديوسيله: تلفن من كامپيوتر من است) و چاپگرهاي چند كار
  د. نساز مي يكپارچهيك وسيله فيزيكي در را  دورنگار

  

 

 نكته مهم
  سيار بانكداري

اند. مثالً، هند معموالً چند  شدهمعقول در كشورهاي در حال توسعه ويژهبهانگيز،هاي همراه با نرخي شگفت تلفن
، بيش از 2010اي سلولي هند در نوامبر و دسامبر كند. طبق آمار انجمن اپراتوره ميليون مشترك در ماه اضافه مي

  . اند شدهميليون مشترك در ماه اضافه  17
اند كه از  هاي ابتكاري مختلف به وجود آمده حل به خاطر پايگاه بزرگ كاربران و سادگي استفاده از تلفن همراه راه

، معموالً بانكداريفرم پرداخت يا  پلت انعنو بهاز تلفن همراه  ،كنند. يك چنين ابتكاري فرم استفاده مي اين پلت

  . ]8[سيار، استفاده كرده است بانكداري
كرد و اين روش هنوز در  روش ارائه خدمات استفاده مي عنوان به پيام كوتاهاز  ،سيار بانكداريترين شكل  قديمي

لفن همراه، بعضي هاي هوشمند و دسترسي به اينترنت روي ت جهان در حال توسعه غالب است. با معرفي تلفن
هاي كاربردي كه  گر وب يا برنامهرتري را از طريق مرو عمدتاً در جهان توسعه يافته) خدمات پيشرفته(ها  بانك

ها را ارائه  هاي كاربردي مختص مؤسسه مالي هستند كه آن اند. اين برنامه معرفي كرده ،دنشو روي تلفن دانلود مي
هايي چون  هاي اخير به كاربرد فناوري . توسعهاند شدهكاربر طراحي  و براي ايجاد تجربه بهتر برايدهد  مي

  نگرند.  براي ارائه خدمات پرداخت تماس با استفاده از تلفن همراه مي ]9[ 1ارتباطات حوزه نزديك
  : دباشتواند شامل موارد زير  مي ،دهنده دهنده به ارائه سيار از ارائه بانكدارياز طريق  دسترسي قابلحوزه خدمات 

 حساب هاي رساني و اطالع هاهشدار.  
 روزرساني و سابقه حساب به. 

 ت مشتري با استفاده از تلفن همراهاخدم. 

  وجوهانتقال. 

 پرداخت قبوض. 

 تأييد تراكنش. 

                                                 
1- Near Field Communications 
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 د).ناينترنت نياز داربه هوشمند و دسترسيهايمحور (معموالً به تلفنخدمات مكان 
هستند (يعني دسترسي » غير بانكي«تحت توسعه است و مردم  ،ختشايد در مناطقي كه زيرسا ،سيار بانكداري

ي توجه قابلترين بانك فاصله  ممكن است نزديك ندارند) بيشترين تقاضا را داشته باشد. بانكداريمنظم به خدمات 
ي پشتيباني حل عملي برا سيار راه بانكداريبر باشد. در چنين مواردي،  بر و زمان داشته باشد و ارتباط با بانك هزينه

وسايل همراه نفوذ سطح سيار نيز تقاضاي زيادي در اقتصادهايي دارد كه  بانكدارياز بخش غير بانكي شده است. 
 شود كه اكنون در حال استفاده است.  تبديل مي دسترسي قابلفرم  بسيار باالست و به پلتها  در آن

ها در  حول تنوع گوشي مسئلهدر نظر گرفته شوند. يك سيار هستند كه بايد  بانكداريبا اين حال، مسائلي پيرامون 
تواند چالشي براي  كنند. پشتيباني براي هر گوشي مي ها استفاده مي هاي عاملي است كه آن بازار و سيستم

  سيار باشد.  بانكداريدهنده خدمات  هاي ارائه سازمان
در روي تلفن  يافزار نرماي  برنامهجراي ابا سيار  بانكدارياگر خدمت  و استحائز اهميت امنيت فيزيكي گوشي 

در صورت سرقت  سوءاستفادهبراي اجرا استفاده شود تا از شكلي از احراز هويت بايد آنگاه ، دسترس قرار گيرد
كند  دهنده خدمت حفاظت ديگري است كه تضمين مي سطح سيستم با ارائه احراز هويتگوشي جلوگيري شود. 

در صورت سرقت  سوءاستفادهمالي شوند (حفاظت ديگري در برابر هاي  تراكنشر تنها وسايل مجاز بتوانند درگي
ايمني ها بايد به خاطر  اين داده آنگاهمالي را ذخيره كند، هاي  تراكنشهاي  كارت). اگر گوشي داده سيمگوشي يا 

  نيز بايد رمزگذاري شوند.دوره تراكنش يافته از تلفن طي  هاي انتقال رمزگذاري شوند. داده
. مفهوم كلي است جمله قابليت دسترسي به سيستمآن از  ؛مسائل مربوط به زيرساخت نيز بايد در نظر گرفته شوند

خواهند از خدمات در صورت نياز استفاده كنند، بنابراين قابليت دسترسي و  مردم مي كه اينسيار يعني  بانكداري
موجود باشد. شبكه بايد بتواند از عهده اين تقاضاها  )7/24ساعت، هر روز هفته (يعني  24اعتماد به سيستم بايد 
نيز هايي هستند كه در دسترس خواهند بود و  يابي روزرساني و عيب افزارهاي كاربردي، به برآيد. همانند بيشتر نرم

در روزرساني سيستم نبايد نياز به حضور فيزيكي كاربر  د (يعني بهنباش دسترسي قابلبايد از راه دور براي كاربر 
 بانك داشته باشد).

  
را نيز  و شبكهسطح خدمات  بلكه ؛شود محدود نمي يمصرف كاالهايگرايي به سطح  هم

دهنده خدمت (با استفاده از  توسط يك ارائه ويدئوو  همانند صدا، دادمختلف مثالً خدمات گيرد؛  دربرمي
 شود ي ميدهنده خدمت به ارائهجر منگرايي اپراتور  هم .شوند مي تحويلتحويل) رسانه  عنوان بهاينترنت 

دهنده  ارائه يمخابراتحامل يك نمونه  .دهد طور عادي ارائه مي را بهصنايع مختلف كه خدمات مربوط به 
هاي سنتي منجر شده است و اكنون  ها و بخش رنگ كردن نقش خدمات تلويزيوني است كه به كم

هاي ديگر  و شناسايي مدل غيرمنتظرهقباي جديد و ها خودشان را ملزم به مبارزه با ر ها و سازمان بنگاه
دانند. اين امر گاهي به معناي همكاري با رقبا و مقابله با مسائل  ميآن وكار براي تضمين بقاي  كسب
  رو براي تضمين تكامل جريان درآمد در بازار در حال تغيير است.  پيش

) را PDAتيار شخصي ديجيتالي (ترين تكامل را دارد. دس گرايي در سطح وسيله شايد سريع هم
براي ارائه تقويم الكترونيكي يا جايگزين تقويم چاپي معرفي شد.  1980در نظر بگيريد كه در اوايل دهه 
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دستيار هاي كاركردامروزي با وسايل ديگر مجتمع شده تا ارتباط صوتي،  دستيارهاي شخصي ديجيتالي
هاي سريع  د. پيشرفتنده اي را ارائه چندرسانههاي كاركرد، دسترسي به اينترنت و شخصي ديجيتالي

تا  ،ها هموار كرده است و راه را براي شركتاست شده تركيب  گانكنند در فناوري با تقاضاي مصرف
گرايي  ها بيش از پيش در يك وسيله مجتمع شوند و قابليت اعتماد تجاري مفهوم همكاركردها و  ويژگي

  را ايجاد كنند. 
رود. وقتي  گرايي وسيله به شمار مي ه ديگري از همننمو ،زي كامپيوتريهاي با تكامل كنسول

كه بازيكنان فراهم كرد كامپيوتر  رايبازخوردي بنخستين بار كنسول بازي به بازار معرفي شد، صرفاً 
را درون  شيئي شخصيت يا 1بازي دستههاي بازي كامپيوتري را تغيير دهند (مثالً  بتوانند شخصيت

هاي بازي  دارند. كنسول بازي دسته ههاي بازي امروزي شباهت كمي ب دهد). كنسول صفحه حركت مي
توانند  هاي سرگرمي مجتمعي هستند كه مي سيستم 3باكس مايكروسافت ايكسو  2پلي استيشن مانند

با هاي  زنده پخش كنند، فيلم صورت بهرا اي  ، محتواي چندرسانهرا فراهم كنند اينترنتدسترسي به 
و درايو ديسك سخت  DVDكننده  پخش عنوان بهرا ارائه دهند و حتي  4فاي هاي اال و صدايكيفيت ب

  عمل كنند.  تعبيه شده
 

 

 نكته مهم
  و جامعه مرتبط جا حاضر همهرايانش 

كند، مفهوم جامعه مرتبط ممكن  فراگير حركت ميسمت استفادهطور كه فناوري از استفاده محدود به همان
هاي حسگر  در شبكه ويژه بههاي سريع  از طريق پيشرفت در فناوري رايانش و پيشرفت مسئلهين اشود. بيشتر  مي

هاي  فعاليت ا اشيا وتوانيم ب كند كه مي دنيايي را به ما معرفي مي ]10[ 5جا حاضر همهشود. رايانش  ممكن مي
  . تعبيه شده استيز اطراف ما به عبارت ديگر، فناوري درون هر چيز و همه چ -كنيمبرقرار تعامل  پيرامونمان

جا  محيط منزل همهسازد. مثالً،  اين مفهوم احتماالت نامحدود بالقوه را براي تعامل انسان و كامپيوتر ممكن مي
تواند  . اين فناوري ميتعبيه شده استفناوري اين منزل هاي  تمام جنبهفناوري در را در نظر بگيريد. حاضري 

اي) را  هاي (از پيش تعيين شده فعاليت ،ترجيحات آن شخص بر اساسو اده دشخص خاصي را بالقوه تشخيص 
شود.  خودكار براي شخص تنظيم مي صورت بهانجام دهد. مثالً اگر شخص وارد اتاق خاصي شود، نور و دماي اتاق 

ي و كه آن شخص دوست دارد و صدا، درخشندگ دهد هايي را نمايش مي اگر شخص تلويزيون را روشن كند، كانال
سازد. يخچال با  از جمله نورپردازي اتاق تجربه تماشاي بهتري را ممكن مي  شوند، ساير پارامترها تنظيم مي
تا دستور غذايي خاص  دادتوان تهيه كرد و چه بايد سفارش  داند چه غذايي مي مي خودمحتواي ذخيره شده در 

                                                 
1- Joystick 
2- Sony Playstation 
3- Microsoft Xbox 
4- Hi-Fi 
5- Ubiquitous Computing 
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د، مثالً خانوار دستور غذايي خاصي را انتخاب تواند خودكار باشيواقعي مدهيخود فرآيند سفارشكامل شود. 
ترين فروشگاه براي  كند و سپس به نزديك كند و سيستم، يخچال و آشپزخانه را براي مواد الزم بررسي مي مي

كند و ترجيحات او از  دهد. اگر شخصي وارد حمام شود، سيستم فوراً او را شناسايي مي مي سفارشخريد و تحويل 
  كند.  زمينه را تنظيم مي زان نورپردازي و حتي شايد موسيقي پسقبيل دماي آب، مي

بر هاي روزمره ناشي از فناوري هستند و  تواند تا همسايگي و شهري كه همه فعاليت مي جا حاضر همهمحيط 
گسترش يابد. پارك كردن خودرو ديگر نيازي به خريد فيزيكي  ،شوند سازي مي ترجيحات فردي شخصي اساس

وجو براي پاركومتر تنها براي يافتن آن عملياتي نيست)، اما در عوض  پاركينگ ندارد (و جست اعتبار براي
كنند  حسگرهاي داخل خودرو صحبت و مالك خود را شناسايي مي اخودكار ب صورت بهحسگرهاي فضاي پاركينگ 

  كنند.  و هزينه را از حساب بانكي او برداشت مي
 ،رفتن به فروشگاه، برداشتن جنس و بيرون آمدن. حسگرهاي درب -وري باشدتواند برخوردار از فنا خريد نيز مي

خودكار از به  صورت بهآورند و قبض كاال  شخص را شناسايي خواهند كرد و اجناس را از فروشگاه بيرون مي
كي يا كارت اعتباري شخص كسر خواهد شد. ديگر نيازي به ايستادن در صف صندوق و پرداخت نحساب با
  نيست. فيزيكي 

. اگر استزيست  محيط عبور و مرور و پايش سالمت وو شامل ارتباطات در مديريت پاركينگ جاحاضر  همهشهر 
كند و به  ، اين سيستم شناسايي ميبرداي رنج  هاي ويژه و شخصي از حساسيتباشند سطوح آلودگي بسيار باال 

زا در منطقه  عاتي درباره آلودگي يا عوامل حساسيتتوانند حاوي اطال دهد. اين هشدارها مي شخص هشدار مي
ق آلوده دوري كنند. اگر شخص بيمار كنند تا از مناط كمك ميرا زين اشخاص باشند و با شناسايي مسير جايگ

هاي زيست محيطي را بازيابي و به تيم پزشكي در شناسايي علل بالقوه كمك كند و  تواند داده باشد، سيستم مي
براي كمك به تشخيص و درمان بيماري ارائه دهد. صورت بالدرنگ  بهيمار و ساير اطالعات را سابقه پزشكي ب
شود تا سر موقع داروهاي خود را مصرف كند يا غذاي  خودكار به شخص هشدار داده مي صورت بهپس از درمان 

 1جاحاضر همهسالمت  ،خاصي را در رستوران سفارش دهد كه بر شرايط جسماني او تأثيرگذار است. اين كاربردها
  شوند. گفته مي

بندان و تأخير  توانند پيوسته براي شخص جريان داشته باشند و به او كمك كنند تا از راه هاي عبور و مرور مي  داده
شرايط فعلي عبور و مرور پيدا كند. البته، اين  بر اساسنقطه (ب) را  بهاجتناب كند و بهترين مسير از نقطه (آ) 

رانندگي را  جرائمشرايط خاص نيز به اجرا درآيد. مثالً اگر مالك خودرو ماليات ثبت يا جاده يا در  ،اندتو سيستم مي
توانند موتور خودرو را از كار بيندازند. يا اگر شخصي سابقه دزدي از فروشگاه يا  پرداخت نكرده باشد، مقامات مي

كنند  شگاه هشداري از ورود او به فروشگاه دريافت ميوارد فروشگاه بشود، مديران فرو ارتكاب جرم دارد، هر زمان
خودكار حركت شخص درون ساختمان را زير نظر بگيرند  طور بهتوانند  هاي فروشگاه مي و در شرايط وخيم، دوربين

ايي تواند شناس مشابه، اگر شخصي وارد خانه شود، سيستم مي طور بهخودكار به پليس هشدار دهند.  طور بهو حتي 
ها را قفل كند تا از اثاثيه خانه محافظت  و به پليس هشدار دهد و شايد حتي درب او مجاز به ورود نيست كند كه

  شود يا شخص را در اتاقي خاص حبس كند تا پليس برسد. 
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اطالعات حسگر شناسايي كند.  بر اساستواند اشخاص رادر تمام اين موارد، فرض بر اين است كه سيستم مي
با ) يا حتي گردنبندبا خود حمل كند (دست بند يا ها را  آنوانند به لباس وصل شوند يا شخص ت اين حسگرها مي

  جراحي در بدنش كار گذاشته شود. 
هاي روزمره ما دارد، اما  فعاليت روشدر حالي كه فناوري مزاياي روشن بسياري براي بهبود كيفيت زندگي و 

، چگونه شخص بتواند ويژه بهاست، حريم خصوصي ين مسائل تر شوند. شايد يكي از مهم مسائلي نيز مطرح مي
هستند. هر فعاليت يا عملي كه متصل خود را حفظ كند در حالي كه تمام وسايل اطرافش به هم حريم خصوصي 
د پايش شوند و بالقوه براي انجام فعلي نتوان دهد جرياني از اطالعات را ايجاد خواهد كرد كه مي شخص انجام مي

اگر چنين  ويژه به -آورد اي تحت نظارت را به وجود مي د. اين امر احتمال جامعهنابر شخص استفاده شوخاص در بر
ها توجه كمتري به  اطالعاتي متمركز ذخيره شوند و در دسترس مقامات قرار گيرند. در حالي كه بعضي فرهنگ

ي امنيت و كيفيت بهتر را براحريم خصوصي هاي  دارند و ممكن است با شادي بعضي جنبهحريم خصوصي 
  ها ممكن است با اين چشم به قضيه نگاه نكنند.  زندگي مبادله كنند. اما ساير فرهنگ

هر تأخيري در سيستم تأثير  .مرتبط است به همديگر اهميت قابليت دسترسي سيستم در جامعه كامالً  مسئله
ا جامعه بسيار وابسته به فناوري ه از بعضي جنبه -گذارد محيط پيرامون شخص مي كاركردشديدي بر نحوه 

دانند چه جايگزيني وجود دارد يا چگونه از آن استفاده  شود و اگر و وقتي فناوري شكست بخورد، مردم نمي مي
  كنند. 

مرتبط  به همهر چه بيشتر سبك زندگي  ؛بهترين تناسب شناسايي شود عنوان بهاحتماالً تعادلي وجود دارد كه بايد 
 .يابد كاهش ميبه نظارت پليس و ناظر و اصالح پيوسته نياز ، ينيمبرگزديجيتالي را 
  

  خودآزمايي 
  چرا خير؟  ،؟ چرا بلههمگراستچه نوع تلفن همراهي داريد؟ آيا وسيله  -1
 ؟شما شده است چگونه بخشي از زندگي روزمرهجاحاضر  همهرايانش  -2

  دارد؟ ماش سيار چه نقشي در اقتصاد بانكداري -3
  

  فعاليت
  تا چه اندازه.و هستند  همگراداريد و چند وسيله چه نوع تلفن همراهي ي كنيد شما و همكارانتان گير رأي -1
تا  3را در نظر بگيريد. نقاط ضعف و قوت چنين رويكردي چه هستند؟ جاحاضر  همهمفهوم شهر و رايانش  -2

 دليل براي معايب آن بنويسيد. 5تا  3دليل براي مزايا و  5
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 هايمختصري از فناور
 گرايي وسيله: تلفن من كامپيوتر من است. هم

  

وسيله صورتي  عنوانبهاز نقش اوليه آن  نشده است؛ييگرادر دو سال گذشته، تلفن همراه وسيله بسيار هم ويژه به
هاي صوتي، بعضي از  گرايي وسيله است. غير از تماس تبديل شده و ارائه خوبي از هم چندمنظورهكامالً  وسيله به
  : داشته باشندتوانند كاركردهاي زير را  هاي نسل فعلي مي نتلف

 اي، پشتيباني از موسيقي و ويديو كننده چندرسانه پخش  
 ضبط صوت 

 ها دو  نمايي و وضوح باالي عكاسي؛ بعضي تلفن دوربين، پشتيباني از ويديو و عكاسي، با امكانات بزرگ
 دوربين (پشت و جلو) دارند. 

 چراغ قوه 

 وج راديوكننده م تنظيم 

 مكانپيمايش و ارجاع به نما، براي  و قطبياب جهاني  سيستم موقعيت.  

عملكردهاي موجود در  ،دهند به تلفن اجازه ميردي بهاي كار نصب برنامه يهاي هوشمند با تواناي تلفن
  :دارندهاي زير را  يافته ويژگي عملكردهاي بسطكامپيوترهاي سنتي را ارائه دهد. اين 

 هاي پيام فوري، كالينت  مرورگر وب، كالينت ايميل، كالينت -هاي كاربردي اينترنت هبرنامVoIP. 

 مديريتدهندههشدارساعت تقويم، فهرست كارها،  -هاي كاربردي مدير اطالعات شخصي برنامه ،. 
 هاسرور ،هاهاي تلفن با كامپيوتر سازي داده زمان هم هايها و اطالعات تماس و ابزار ها، يادداشت ييادآور

  .مختلفسازماني و خدمات  ي كاربرديها و برنامه

 پرداز، صفحه گسترده، ارائه واژه -وري هاي كاربردي بهره برنامه، Actobat Reader هاي  براي فايل
PDF ، مدير فايل و هاي فشرده فايلبرنامه سودمند. 

 1بلوتوثيا  فاي وايدار از ورپشتيباني از چاپ مستقيم با چاپگرهاي برخ. 

 هاي خصوصي مجازي  پشتيباني از شبكه. 

افزار مناسب را نيز داشته باشند. بعضي از  هاي هوشمند بايد سخت براي ارائه چنين عملكردهايي، تلفن
  افزارها (بسته به مدل تلفن) عبارتند از:  سخت
 كليد صفحه QWERTY  پيمايشي  ازيب دسته واستاندارد  كليد صفحهطرحي شبيه (فيزيكي يا مجازي)، با

   .سيستمبا تر  يا توپك نوري براي تعامل راحت
 لمسي نمايش صفحه.  
  ًسازي  هاي هوشمند) و ظرفيت ذخيره مگابايت براي تلفن 512تا  256حافظه توكار با ظرفيت باال (معموال

   .گيگابايت يا بيشتر 32اضافي از طريق كارت حافظه تا 
 1ند هاي هوشم پردازنده سريع (براي بعضي تلفنGHZ (يا بيشتر.  
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 پشتيباني ازLANفايوايسيمبي. 
  و  بلوتوثپشتيباني ازUSB. 

 يابي سه بعدي يا ژيروسكوپ براي تعامل و جهت سنج شتاب.  
امور اداري يا ولي بيشتر توانند، اگر نه تمام،  مي ييبا توانايي ارائه چنين عملكردها ،هاي هوشمند نسل فعلي  تلفن

  كاربران معمولي را ارائه دهند.   اي مورد نياز براي امور روزمرههكاركردكاري و ساير 
تواند جايگزين  مي ،دهنده خدمت سيار يعني صدا و داده يا اينترنت اين وسيله با خدمات مناسب از سوي ارائه

  براي افرادي كه نياز به سيار بودن دارد.  ويژه بهكامپيوتر شود، 
  

 
  د نسل فعليهاي هوشمن برخي از تلفن 1-5شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
  

دهنده توسعه و  شتاب عنوان به فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  اقتصادهايي كهاز بسياري 
در منطقه  ها هايي از آن كنگ، ژاپن، جمهوري كره و تايوان نمونه (هنگ اند بهره بردهپيشرفت با موفقيت 

و تضمين  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زيرساخت گذاري  هستند) همين عمل را از طريق سرمايه
اند.  انجام داده اقتصادي دشر در جهت فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مبتني بر  ها و سياست استراتژي

 نفعان از جمله جامعه مدني و كه شامل تمام ذي فناوري اطالعات و ارتباطاتايجاد كارگروه ملي 
فناوري اطالعات و دارد. با چنين كارگروهي، توسعه استراتژي ملي ضرورت  ،شود مي يكاربر يها گروه

  تر شود.  يا بهبود سياست موجود بايد آسان ارتباطات
فناوري اطالعات و رشد تحت پشتيباني قابليت با اين وجود، نياز به زيرساخت ملي مناسب براي 

كرده و م زيرساخت را بررسي مه اجزايبعدي  فصلتواند به اندازه كافي تأكيد شود.  نمي ارتباطات
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و  فناوري اطالعات و ارتباطاتموجود كه بايد هنگام توسعه زيرساخت ملي روندهاي پيرامون برخي 
  كند.  رشد در نظر گرفته شوند بحث ميقابليت هاي  ها و استراتژي سياست

 

  خودآزمايي 
كنيد چه كمبودي  مشخصنيد. ك ارزيابي خود در كشوررا  فناوري اطالعات و ارتباطاتوضعيت زيرساخت  -1

را روش اقدامي )، چه يهاي سياس وجود دارد (از نظر فني، زيرساخت، منبع يا ظرفيت انساني و جنبه
  داريد؟سياسي  لحاظاز هايي  توان در نظر گرفت و چه توصيه مي

 تواند ابزار از بين بردن شكاف ديجيتالي باشد؟ چرا؟ آيا استفاده از رايانش ابري مي -2

توانند جايگزين كامپيوتر سيار  كنيد؟ آيا مي هاي هوشمند در آينده تصور مي نقشي براي تلفن شما چه -3
 تاپ) شوند؟ چرا؟ (يعني لپ

  
  مطالعه بيشتر

  
Textually.org. Archives for the Category: Mobile Phone Project – Developing World. 
http://www.textually.org/textually/archives/cat_mobile_phone_projects_thi rd_world.htm. 
 
 

 

  



 

  دومفصل 
  اجزاي سازنده شبكه

  
 اهداف اين بخش عبارتند از:

 دهند اط مدرن امروزي را تشكيل ميهاي ارتب شرح اجزاي سازنده شبكه كه سيستم.  
 هاي ارتباطي جديد ساخت سيستمو روندهاي هاي  ارائه ديدگاهي نسبت به فناوري. 

 هاي ارتباطي مربوط به ساخت سيستم يشناسايي مالحظات سياس.  
  

كند. اين پيشرفت چالشي براي  يافته پيشرفت مي در جهان توسعه ويژه بهسريع، ناوري با آهنگي ف
جهان در حال توسعه است كه كاربران بايد از عهده اين تغييرات سريع اغلب بدون منابع الزم برآيند و 

شكاف  تر شدن عريضمجبور به سازگاري با فناوري جديد شوند يا آن را از دست دهند كه باعث 
امروزي (مانند  ويدئوييهاي  طور وب سايت يك نمونه از آن است. همين VoIPشود.  ديجيتالي مي

YouTube براي كاركرد مؤثر دارند. توجهي قابل) كه نياز به پهناي باند 

 ،زيهاي در حال پيشرفت امرو هاي فني در ارائه بعضي فناوري درك چالش منظور به
سازنده كه  يگان كشورهاي در حال توسعه بايد دركي از اجزاي اصلگيرند گذاران و تصميم سياست
داشته باشند. اين بخش بعضي از اين اجزاي سازنده را  ،دهند هاي ارتباطي مدرن را تشكيل مي شبكه

 .كه در حال پيدايش هستند كند هاي جديد را شناسايي مي فناوريروندها و بررسي و بعضي از 

  

 مالحظات سياسي

  در نظر داشته باشيد.دورنماي سياسي موارد زير را از  ،اين بخشطالعه هنگام م
  هاي  كارگيري شبكه ، مثالً به»تأييد شده براي آينده«استفاده از فناوري مناسب براي زيرساخت

  .سي براي اتصاالت اصلي ستون فقراتهاي م شبكه جاي بهفيبر نوري 
  اي ثبات و افزونگي سيستممحلي بر اي هاي كابلي منطقه احتمال شبكهبررسي. 

 تواند ارائه دهد، مثالً شبكه باند پهن ملي يا  ارزيابي مزايايي كه زيرساخت قدرتمند كابل ملي مي
 .شهر نوري ستون فقرات
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  و مدنظر مشتري براي تجهيزات  ويژه بهبراي تدارك خدمت اينترنت، تضمين زمين بازي
 .لليالم يا بين يفروش خدمات دروازه عمده

  سازد، استفاده از  تدارك خدمت را تضعيف مي ،هايي كه هزينه مكان و استقرار وقعيتمدر
، تحويل خدمات را اي براي عملي ساختن ارائه خدمات سيم يا ماهواره هاي كابلي، بي سيستم

  چنين تنظيم سازوكارهاي منصفانه نظارتي اهميت دارد. . همسازد ممكن مي
  

  اتصالرسانه  ۲- ۱
ها وجود  بين آن رسانه اتصاليا چند سيستم بتوانند ارتباط برقرار كنند، بايد نوعي  كه دو براي اين

 هاي همراه. تلفنرسانه سيم، همانند  فيزيكي مانند كابل يا بيرسانه مثالً باشد؛ داشته 

 
دار) بين دو گره  سيم يا سيم به اتصال (بيطور خاصي  اي كه به رسانه ،1رسانه اتصالدر اين زمينه، 

ديگري مانند اينترنت وجود رسانه تواند بين دو سيستم در  ، متمايز از اتصال مجازي است كه مييافته صيصتخ
  داشته باشد.
  

نوري  فيزيكي در گذشته كابل مسي بوده است. با اين حال، در دهه اخير كابل فيبر رسانه 
تصاالت فرا اقيانوسي (مثل هاي طوالني داشته است. ا براي اتصال مسافت ويژه به اي فزايندهكاربرد 

كنند كه  نوري استفاده مي ارتباط اياالت متحده با آفريقا، آسيا، اروپا و اقيانوسيه) همگي از كابل فيبر 
نوري رابط  ظرفيت حمل اطالعات بيشتري (با پهناي باند) نسبت به كابل مسي دارند. كابل فيبر 

ضربات  جاي بهو انتقال اطالعات  رمزگذاريور براي زيرا از ن ،رود الكترومغناطيسي ايمني به شمار مي
  ).2-1كند (شكل  الكتريكي در كابل مسي استفاده مي

مبتني بر ماهواره براي مدتي طوالني در مخابرات نيز استفاده شده است. اگرچه اخيراً، اتصال 
اي مبتني بر ه شده است. با اين وجود، سيستمارجح  رسانه اتصالكابل نوري به خاطر پهناي باندش 

در مناطقي بدون دسترسي اتصال هاي پشتيبان و نيز  عنوان سيستم به توجهي قابل طور بهماهواره هنوز 
اي مانند  هاي ماهواره شوند. فناوري اي اقيانوسيه) استفاده مي نوري (مثالً كشورهاي جزيره به فيبر 

VSAT در  ويژه بهدارند؛ دورافتاده  وامعجاي در ايجاد دسترسي به اينترنت در  نيز استفاده گسترده
و   1Gbpsاي اتصال  هاي ماهواره پذير نيستند. ساير فناوري هاي كابل زميني امكان مواردي كه سيستم

  .]11[شوند متعهد مياي موجود را  تر از خدمات ماهواره تأخير پايين
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  SEA- ME-WE 4كابل مخابرات زيردريايي  2-1شكل 

  
شده است. پذيرفته نوري در سطح ملي، كالن شهرها و حتي ساختمان نيز   استفاده از كابل فيبر
بخشي از استراتژي زيرساخت ملي خود  عنوان بهنوري را  هاي فيبر  بسياري از اقتصادها شبكه

آن براي و پتانسيل  ها پارازيتبه خاطر مزاياي پهناي باند و مقاومت در برابر  ، البتهاند سازي كرده پياده
  .»تأييد شده براي آينده«ستون فقرات  زيرساخت
  

ها  اين انتخاب؛ هاي آگاهانه و عملي هنگام انتخاب محصوالت و خدمات يعني انتخاب 1تأييد شده براي آينده
ها از طريق عدم  هزينهرساندن حداقل به آينده براي   پذيري در شوند تا نياز به پشتيباني گسترده و مقياس انجام مي

تعويض كامل  جاي بههاي سيستم  روزرساني بخش نايي بهاي محصوالت و خدمات يا تضمين توپرداخت مجدد بها
  در ذهن بماند.آن، 

  
هاي برقي براي انتقال  معموالً استراق سمع از كابل مسي ممكن است، زيرا اين كابل از سيگنال

نور براي ز ست زيرا اهاي نوري دشوارتر ا رد كابلوكند. اين عمل در م و دريافت اطالعات استفاده مي
كنند. تالش براي استراق سمع از كابل نوري منجر به از بين رفتن  انتقال و دريافت اطالعات استفاده مي

                                                 
1- Future-Proofing 
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توان آن را شناسايي كرد. از اين نظر، كابل نوري تا حدودي سيستم  شود كه مي سطح سيگنال مي
  سازد. را فراهم مي تري ايمن

توسط حامل  معموالًنوري دارند ( فيبر هاي   شهرها حلقهدر سطح كالن شهرها، بسياري از 
بهتر برآورده شوند. يك يا چند كابل  مشتريوكار و  شوند) تا نيازهاي كسب مخابراتي به كار گرفته مي

تواند  دهنده خدمت مي فيزيكي ممكن است نقاط راهبردي درون شهر را به هم مرتبط سازند و ارائه
اما متكي  ،اط بين نقاط روي شبكه ارتباطي كه لزوماً ارتباط فيزيكي نيستمدارهاي مجازي (يعني ارتب

  نقطه درون اين شبكه ايجاد كند. بر اطالعات درون شبكه براي ارتباط اين نقاط است) را بين دو يا چند
نوري اغلب براي ارتباط طبقات يك ساختمان يا چند ساختمان (مثالً  در سطح ساختمان، فيبر 

  شود. اه) استفاده ميمحوطه دانشگ
نوري اكنون براي ايجاد ارتباطات پر سرعت بين سرورهاي فايل و حتي خانه يا كامپيوتر  فيبر 
  شود. استفاده مي چنين مقاوم در برابر پارازيت، و هم روميزي كاربر

  

 

 نكته مهم
 فيبر به خانه و فيبر به كامپيوتر روميزي

دهنده خدمت به ساختمان كاربر روي كابل خدمات از ارائه،موجود استكه در بعضي كشورها  1در فيبر به خانه
هايش  ها و سيستم براي اتصال شبكه ،دهنده خدمت نوري توسط ارائه شوند. معموالً فيبر  نوري ارائه مي فيبر 

ي روي كابل مسي يا فناور») مرحله نهايي«شود و ارتباط با ساختمان كاربر (گاهي تحت عنوان  استفاده مي
شود و  ها به ساختمان كاربر استفاده مي ، فيبر نوري براي تحويل سيگنالفيبر در خانه. با شود ميسيم ارائه  بي

بندي خدمت (يعني اينترنت، صوت و تلويزيون) را روي كابل پرسرعت  امكان مجراهاي بزرگ داده و دسته
  است. دسترسي قابلجمهوري كره و تايوان در بعضي بازارهاي آسيايي از قبيل ژاپن، فيبر در خانه، دهد.  مي

فيبر به كامپيوتر استفاده از كابل نوري براي ايجاد اتصال درست تا كامپيوتر كاربر است.  ،2فيبر به كامپيوتر روميزي
اتصال پرسرعت كه  )استقرار گسترده نيافته استاش،  هزينهاگرچه هنوز به خاطر (شتر در محيط شركت يبروميزي 

بعضي  .ها) متداول است زيادي وجود دارد (مانند كارخانهالكتريكي  پارازيتهايي كه  كند يا در محيط را تضمين مي
متصل كابل مسي، براي عملكرد بهتر به هم  جاي بهنوري،  سرورهاي فايل در مراكز داده با استفاده از كابل فيبر 

 .اند شده
  

گذاري بسيار  نقطه كه كابل به طات نقطهارتبادر اغلب  ،رسانه اتصال عنوان بهسيم  فناوري بي
يي جا جابههاي موجود، عوامل محيطي و غيره)، براي قابليت  ساختمانپرهزينه است (به خاطر زمين، 

هاي تلفن همراه) يا براي كاربردهاي يك نقطه به چند نقطه در مناطق پراكنده جغرافيايي  (يعني شبكه
                                                 
1- Fibre to the Home (FTTH) 
2- Fibre to the Desktop (FTTD) 
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مؤسسه  ،كنند سيم معموالً از طيف مجاز راديويي استفاده مي ي بيها رسانهكه  آنجاييكاربرد دارد. از 
و نيازمند عوامل فني دهد و طبيعتاً  ها) را اختصاص مي طيف راديويي (يا كانال ،مديريت طيف ملي

، 900MHZالمللي در محدوده  كه از طيف باز بين 1سيم هاي محلي بي هزينه طيف قرار دارد. شبكه
2.4GHZ  5ياGHZ كنند از اين قاعده مستثني هستند. گرچه باز هم هزينه مجوز راديويي  استفاده مي

سيم مبتني بر  هاي محلي بي هاي محلي دارد. بيشتر شبكه الزم است كه بستگي به سياست
  هستند. فاي وايدر بازار معروف به  2و الكترونيكبرق مؤسسه مهندسان  802.11ي استانداردها

انتقال  فاي وايهاي  ها يا فركانس تواند روي كانال كسي مي هركرد، در اينجا بايد خاطرنشان 
براي استقرار  فاي وايانجام دهد و هيچ تخصيصي براي استفاده انحصاري وجود ندارد. تجهيزات 

در خانه و محل كار ارزان قيمت و رايج هستند. به همين دليل معضل ازدحام ممكن جامعه هاي  شبكه
از جمله  ،طور وسايل زياد ديگري (همين ويوكه مايكرو آنجاييوه، از عال د داشته باشد. بهاست وجو

 اطمينانقابليت  ،دنكن از چنين طيفي استفاده مي )هاي برقي و غيره سيم، دزدگيرها، درب هاي بي تلفن
  د.وارزيابي ش دقت بهبايد  يهاي بحران براي مأموريت فاي واياست و استفاده از معضل ديگري 

  

  وسايل شبكه ۲- ۲
ي اجزاياين بخش به شناسايي  شد.توصيف ي بين دو يا چند سيستم رسانه اتصالدر بخش قبل 

  پردازد كه ممكن است در هر انتهاي اتصال استفاده شوند. مي
تجهيزات نصب شده در انتهاي ارتباط، از توصيف  برايمعموالً  3مشتريتجهيزات ساختماني 

كنند كه از  عمل مي» دروازه« عنوان بهد. اين تجهيزات شو دهنده خدمت مخابراتي، استفاده مي ارائه
در كند. در گذشته، اين تجهيزات همواره  طريق آن يك طرف اتصال با بقيه شبكه ارتباط برقرار مي

شدند. اخيراً، با  اجاره داده مي مشتريبه بخشي از خدمات  عنوان بهدهنده خدمت بودند و  مالكيت ارائه
شبكه در بسياري از كشورها،  تجهيزات ساختماني مشتريحذف نظارت دولت در بخش 

خود را انتخاب يا از شخص ثالثي تأمين كنند.  تجهيزات ساختماني مشتريتوانند  كنندگان مي مصرف
دهنده سرويس  ارائهبا پارامترهاي الزم براي دسترسي به شبكه  تجهيزات ساختماني مشتريوسيله 

دهنده  در انتهاي ارائهيك منظوره هستند، يعني با بقيه شبكه شود. بعضي وسايل تنها  ميپيكربندي 
با  :هستند چندمنظورهدارند. وسايل ديگر  مشتريكه ببراي اتصال به شپورتي اند و  در تعاملخدمت 

 و (مثل مسيريابي ي اضافيتعامل دارند و خدمات مشتريو شبكه دهنده خدمات  ها با شبكه ارائه آن
خط آنالوگ و هاي  عبارتند از: مودم تجهيزات ساختماني مشتريهايي از  نمونهدهند.  امنيت) ارائه مي

                                                 
1- Wireless Local Area Network (WLAN) 
2- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
3- Customer Premises Equipment 
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هاي تبادل  هاي پايانه و سيستم آداپتور، واحدهاي پايانه شبكه، واحدهاي پايانه داده، اشتراك ديجيتالي
  .خودكار خصوصيشعبه 

براي دهنده سرويس  ارائهسط وسايلي هستند كه معموالً توها  كننده ها و تسهيم متمركزكننده
تعدادي از اتصاالت كم متصل كردن براي  1ها متمركزكنندهشوند.  ساخت و تحويل شبكه استفاده مي

، دهنده خدمت اينترنت ارائهبراي يك د. كاربرد معمول نشو تر استفاده مي يك اتصال پرسرعتبه سرعت 
چندين  2كننده تسهيماست.  مشتريگير  مودم شمارهبه اتصاالت براي اتصال استفاده از متمركزكننده 
كند.  براي انتقال در يك سيگنال خروجي تركيب ميها را  آنگيرد و  سيگنال ورودي را مي

اتصال به هاي شبكه يا  دهنده خدمت براي انتقال اطالعات به ساير قسمت ها توسط ارائه كننده تسهيم
  شوند. ارآمد استفاده ميدهنده خدمت به روشي ك هاي ارائه ساير شبكه

شوند. نمونه آن ارتباط شبكه  دو يا چند شبكه استفاده ميمتصل كردن براي  3ها مسيرياب
  داخلي سازمان با شبكه عمومي (يعني اينترنت) است.

داخلي در يك مكان اينترنت كاربران روي شبكه متصل كردن براي  4هاي شبكه سوئيچ
پهناي  ،ها دادند، اما سوئيچ اين كار را انجام مي 5ي شبكهها هابگذشته  شوند. در فيزيكي استفاده مي

  د.نده باند، سرعت و قابليت اعتماد بهتري را ارائه مي
  

 ها كل در حالي كه هاب ،دهند ارائه مي  پورتاي در هر  هاي اترنت) پهناي باند تضمين شده در شبكه( 6ها سوئيچ
ها كارآمدتر هستند. مشكالتي چون تصادم  د. بنابراين سوئيچنگذار مي ها به اشتراك  پورتپهناي باند را روي تمام 

  وجود ندارند. ها در يك زمان) در سوئيچ  پورت(هنگام انتقال دو  ها بدر ها
  
اي از  طبقهدر  ها كشي كابل براي اتصال يا پايان يافتنمركزي  يمكان 7كشي د سيممك

هاي  پنل ،تجهيزاتنگهداري اي براي  شامل قفسهمعموالً كشي  كمد سيم. است) آنساختمان (يا كل 
را  ها ها و خروجي  پورتهاي رابط كه  رسند، سيم مي آنجاهاي كاربر به  ها از خروجي بندي كه كابل سرهم

هاي  سرويسخروجي كاربر به متصل كردن كنند، سوئيچ براي  كشي به هم وصل مي درون كمد سيم
براي اتصال به ساير  ميانيهاي توزيع  هاي رابط و قاب ي سيمده هاي مديريت براي سازمان شبكه، پنل

كشي ممكن است داراي فن براي  . كمد سيماست ها (مثالً صدا يا طبقات ديگر) يا مكانها  سرويس

                                                 
1- Concentrators 
2- Multiplexer 
3- Routers 
4- Network Switches 
5- Network Hubs 
6- Switches 
7- Wiring Closel 
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 ها براي اطالعات بيشتر به مختصري از فناوري .خنك كردن كمد و وسايل پشتيبان منبع تغذيه باشد
  مراجعه شود. )سرفصلاين يافته در  كشي ساختار كابل(

نسبتاً كوچكي مانند اداره، خانه، ساختمان يا گروهي از ناحيه اي در  شبكه 1شبكه محلي
بكه شها (مثالً  شبكهانواع اتصال نسبتاً در مقايسه با ساير   ها در محوطه دانشگاه است. سرعت انمساخت

  ) باالتر است.گسترده
مثالً درون شهر، كشور، بين  ؛است اي افيايي گستردهجغرناحيه اي در  شبكه 2شبكه گسترده

هاي  هاي يك سازمان در مكانLANمرتبط كردن معموالً براي  هاي گسترده شبكهها.  كشورها يا قاره
ممكن است براي ارتباطات چنين  هم WLAN3. فناوري شوند مختلف براي ارتباطي سالم استفاده مي
  تر استفاده شود. هاي طوالني در مسافت نقطه به نقطه يا يك نقطه به چند نقطه

. استمحدود جغرافيايي (مثل شهر) ناحيه اما درون  LANتر از  اي بزرگ شبكه 4شبكه شهري
MAN صورت بهرا شود و خدمات دسترسي به چندين سازمان و فرد  ايجاد مي يمعموالً توسط سازمان 
  .كند مقدور ميهاي خصوصي مجزا  شبكه

شود كه فرد يا گروه  ه ميدارتباط بين وسايلي استفاتوصيف  براي امروز، 5شبكه شخصي
  معموالً بيشتر از چند متر نيست. PANكوچكي از افراد (مثالً دور يك ميز) دارند. حوزه 

  

 

 ها: اترنت مختصري از فناوري

ها، اترنت به  طي سال شود. در اطالق مي IEEE 802.3تحت استاندارد  LANهاي  به خانواده فناوري 6اترنت
و  Token Ringهايي چون  و جايگزين فناورياست تبديل شده انتهايي هاي  سازي شبكه انتخاب بالفعل در پياده

براي كابل  10Base-5اصلي به نام رسانه است. اترنت روي كابل كواكسيال (شده  7اي توزيع شده فيبر رابط داده
كابل كواكسيال نازك)، كابل به هم تابيده مسي (زوجي به هم تابيده بدون براي  10Base-2كواكسيال ضخيم و 

، نيز از اترنت IEEE 802.11تحت استاندارد  فاي وايشود.  نوري استفاده مي ) و كابل فيبر [UTP]روكش 
  عبارتند از: دسترسي قابلهاي  كند. نرخ داده فناوري زيربنايي خود استفاده مي عنوان به

 10Mbps 10ردد به گ برميBase-T Ethernet. 

 100Mbps 100گردد به  برميBase-T هاي سيمي)  يا (براي شبكهFast Ethernet 

 1,000Mbs 1000گردد به  برميBase-T هاي سيمي)  يا (براي شبكهGigabit Ethernet  

                                                 
1- Local Area Network 
2- Wide Area Network 
3- Wirerless Local Area Network 
4- Metropolitan Area Network 
5- Personal Area Network 
6- Ethernet 
7- FiberDistributed Data Interface 
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 10,000Mbs10گردد بهبرميGBase-xx10هاي سيمي) يا (براي شبكه Gigabit Ethernet 44  
 40,000Mbs 40گردد به  برميGbase-xxx 40هاي سيمي)  يا (براي شبكه Gigabit Ethernet  
 100,000Mbs 100گردد به  برميGbase-xxxx 100هاي سيمي)  يا (براي شبكه Gigabit Ethernet  

40 Gigabit Ethernet  و كيلومتر  10تواند حداقل تا مسافت  نوري تك حالته مي با استفاده از كابل فيبر

100Gigabit Ethernet  12[را پشتيباني كندكيلومتر  40تا[. 
  

از نظر زيرساخت و  ويژه به، يچندين اصطالح ديگر هنگام بحث پيرامون مسائل مخابرات
   دهندگان خدمت وجود دارند كه عبارتند از: ارائه

شود. هر  تبادل تلفني و تجهيزات مرتبط اطالق ميميزبان معموالً به ساختمان  1دفتر مركزي
ها را بين خطوط در يك منطقه يا تبادالت  يا منطقه خاص معموالً تبادل تلفني دارد كه تماسناحيه 

عموماً ارتباط  مركزيفتر ددارد.  مشتريگيري  بستگي به شمارهكند و  ميتلفني مناطق ديگر، متصل 
  رود. به شمار مي ارتباطيالينفك كاركرد شبكه بنابراين جزء  ؛دهد براي خطوط داده و صوت را ارائه مي

ارتباط بين شبكه ملي و  عنوان بهشود كه  اطالق مي يبه تبادل تلفني خاص 2المللي دروازه بين
سازد. معموالً  المللي را تسهيل مي هاي تلفني بين كند و تماس هاي كشورهاي ديگر عمل مي شبكه

ير كشورها ممكن است از طريق ارتباط با سا ؛و داده را در دست دارد داالمللي مدارهاي ص  دروازه بين
  .مهيا شوداي  هاي ارتباطي مختلف از قبيل كابل نوري زيردريايي، كابل زميني و ارتباطات ماهواره رسانه

) پايانه مبتني بر سطح هاTeleportيا  اي هاي زميني ماهواره (يا ايستگاه 3هاي زميني ايستگاه
دهنده خدمات حامل ارتباطي  هاي خاص ارائه با ماهوارهاي هستند و معموالً براي عمليات  ارتباط ماهواره
اي ديگر استفاده  المللي با شبكه هاي زميني معموالً براي ارتباط دروازه بين ايستگاهشوند.  پيكربندي مي

هايي درون يك  تواند ارتباط با مكان زميني مي ايستگاهكه  كاربردهايي هم هستند  شوند. با اين حال، مي
ايستگاه زميني ماهواره در كيريباتي در جزاير اقيانوسيه را نشان  2- 2سازد. شكل  شور را ممكنك

  دهد. مي
دهنده خدمت ارتباطي است كه دسترسي به اينترنت و  ارائه ،دهنده خدمات اينترنتي ارائه

 يتلفن هاي همان شركت دهندگان خدمات اينترنتي ارائهدهد. در گذشته،  خدمات مرتبط را ارائه مي
منجر  تي از اين خدمت برداشته ولهاي اخير در بسياري از كشورها نظارت دو با اين حال، در سال د.نبود

هاي ديگر شده است. انواع  و سازمان  توسط بخش خصوصي دهنده خدمات اينترنتي ارائهبه ارائه خدمات 
مجازي  ترنتيدهنده خدمات اين ارائهدهندگان خدمت اينترنت وجود دارند. بعضي  مختلفي از ارائه

خرند و به مشتريان بدون مالكيت حقيقي  دهندگان خدمت عمده مي هستند كه خدمات را از ساير ارائه

                                                 
1- Centrol Office 
2- International Gateway 
3- Earth Stations 
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 عنوان بهكنند. بعضي زيرساخت خودشان را دارند و  فروشي مي يا بدون عمليات بيش از زيرساخت خرده
ايرين تنها خدمات را به ساير كنند، در حالي كه س فيزيكي واقعي عمل مي دهنده خدمات اينترنتي ارائه
  دهند. به باال به اينترنت ارائه مي اتصاالت جريان رو صورت بهدهندگان خدمت اينترنت  ارائه

  

  
  ماهواره در كيريباتي يايستگاه زمين 2-2شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 

 

 

 نكته مهم
  شبكه كابل عرضي جنوبي

نوري زيردريايي است كه ساحل غربي اياالت متحده را به اقيانوسيه كابل فيبرسيستم،شبكه كابل متقاطع جنوبي
شود  دهد) و با مسيرهاي كابل مازاد پيكربندي مي قرارگيري جغرافيايي كابل را نشان مي 2-3دهد (شكل  پيوند مي

شبكه عبارتند از:  دهد. مالكان اين مواقع آسيب فيزيكي خود ترميمي دارد كه امكان پيوستگي شبكه را مي و در

سرمايه اوليه  ]13[.%)10( 2وريزون بيزينس%) و 40( 1تل اپتوس ، سينگ%)50كنسرسيوم مخابراتي زالندنو (
  ساله دارد. 25 طول عمرميليارد دالر بود و اين كابل  3/1حدود 

                                                 
1- SingTel-Optus 
2- Verizon Business 
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  شبكه كابل عرضي جنوبي 2-3شكل 

  
  ، مسير زميني است.هاي سياه رنگ سبز رنگ، زيردرياست و بخش هاي بخشتوجه: 

 .Alexandria, NSW, Australia, 2. Brookvale, NSW, Australia, 3. Suva, Fiji, 4 .1نقاط بارانداز: 

Whenuapai, New Zealand, 5. Takapuna, New Zealand, 6. Kahe Point, Hawaii, USA, 7. 
Samuel M. Spencer Beach, Hawaii, USA, 8. Hillsboro, Oregon, USA, 9. San Jose, 

California, USA (terrestrial connection only), 10. Morro Bay, California, USA. 

 .http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southern_Cross_Cable_route.svg منبع:

ترين مسير  داشت و مستقيم  80Gbpsاندازي شد، ظرفيت  راه 2001در نوامبر  شبكه كابل متقاطع جنوبيزماني كه 
  داد. ارائه ميبارانداز خود اياالت متحده آمريكا را براي بيشتر نقاط  هاي اينترنتي ساحل غربي به هاب

تا ظرفيت كلي  2008ارتقا يافت. ارتقاي بيشتر در سال  480Gbps، ظرفيت سيستم به 2003در ژانويه 
860Gbps،   1.200به  2010در سالGbps )1.2Tbps ظرفيت بالقوه مكان گيگابيتي ا 40فناوري ) بود. استفاده از

  .]14[دهد را مي 68Tbps-6يا  9.680Gbpsكل 
هاي اينترنت اياالت  را مستقيماً به هاب فيجياز استراليا، زالندنو و هاوايي، جزيره  شبكه كابل متقاطع جنوبي

را براي  اطالعات و ارتباطات فناوريهاي مبتني بر  تواند بنگاه كند كه مي متحده با ارتباط سرعت باال متصل مي
 جذب كند.اياالت متحده كنندگان مستقر در  خدمت به مصرف
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  خودآزمايي 
هايي چه تأثيري از نظر تدارك و  شويد؟ چنين شبكه اي متصور مي هاي كابلي منطقه آيا نقشي براي شبكه -1

  هزينه دسترسي در منطقه شما دارند؟ از نظر ارائه افزونگي چطور؟
  ريزي ملي چه اهميتي دارد؟ برنامه زمينهدر  ،در زيرساخت تأييد شده براي آيندههاي  اريگذ سرمايه -2
اگر بله، آيا موارد خاصي  آيا نقشي براي ارائه خدمات ارتباطي از طريق ماهواره در منطقه شما وجود دارد؟ -3

  ؟باشند موردنيازبراي ارائه خدمات ارتباطي سنتي راهكاري  عنوان بههستند كه 
باند ملي را در نظر بگيريد. چه مزايايي پهن شبكه نوري يا  ويژه بهم زيرساخت مخابرات ملي و مفهو -4

 توانيد تصور كنيد؟ مي

  
  



 



 

  ومسفصل 
  اينترنت: بزرگراه اطالعات

  
 اهداف اين بخش عبارتند از:

  اصلي اينترنت امروزيتوصيف اجزاي.   
 ارتباط اكنون و آيندهروش هاي اينترنت و تأثيرشان به  بحث پيرامون كاربردها و فناوري.  
 اينترنت. سياسيهاي فني و  هاي درگير در جنبه هايي نسبت به سازمان ارائه ديدگاه 

 يوسته و تكامل اينترنت.مرتبط با توسعه پنوظهور هاي  فناوريروندها و سايي شنا 

 كه مربوط به توسعه اينترنت هستند. سياسيالحظات و بيان م  
  

 مالحظات سياسي

  در نظر داشته باشيد.دورنماي سياسيموارد زير را ازهنگام مطالعه اين بخش،
  حلقه محلي  هاي سرويسمناسب » تجزيه« كه اينين اينترنت و تضم سرويسترويج رقابت در تدارك

  شوند)؟ كه روي آن اجرا مي هايي سرويسوجود دارد (يعني جداسازي زيرساخت از 
  ها و مؤسسات دولتي با استفاده از زيرساخت مناسب و ترويج تعهد نسبت به ارائه آنالين   نهادارتباط

  .خدمات دولتي تا حد امكان
 1سيستم نام حوزهقرينه ريشه  هايسرورهايي چون  نترنت ملي از طريق روشامنيت و ثبات زيرساخت اي ،

 المللي. بين اتصالو افزونگي  2نقاط تبادل اينترنت

 در كننده  مصرفو حفاظت از  هرزنامهگذاري ضد  (مثالً قانون سايبريهاي قانوني نسبت به امنيت  واكنش
 ).اينترنت

  تكامل فناوري.هنگام ها  رفتار با آن روشخصوصي و حريم نياز به ارزيابي مسائل 

 ترنت براي ارائه خدمات و اطالعات.فناوري اينارائه شده توسط هاي  حداكثرسازي فرصت 

  امكان تكامل و كمك  كه اينفرمي براي نوآوري و خالقيت باشد و  تواند پلت اينترنت مي كه اينتضمين
 اجتماعي وجود دارد. -به توسعه اقتصادي

                                                 
1- Domain Name System (DNS) 
2- Internet Exchange Points 
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 هاي اينترنتي و  پذيري مقرراتي مناسب براي تضمين استمرار تكامل فناوريعطافسازي ان آماده
 .اي) هاي دسترسي به هزينه و توسعه اينترنت پهن باند از منظر VoIPها (مثالً، تسهيل  هاي آن استفاده

 رش نگا پذيرشهاي رو به جلو براي توسعه زيرساخت (مثالً  كارگيري استراتژي فناوري جديد و به پذيرش
 جوامعبه  سرويسسيم براي  هاي بي پتانسيل شبكهو  3G/4Gهاي  )، شبكهIPv6پروتكل اينترنت ( 6

 .متصل شدن و توسعه اقتصادي در قاعده هرمدورافتاده براي 

 را كه هايي  سرويسطرف اينترنت كه امكان رفتار برابر كاربردها و  ارزيابي نياز به حفظ شبكه باز و بي
 .دهد د ميشون روي آن اجرا مي

  هاي  چگونه سيستماينكه صاد در سطح كالن و ترايانش ابري براي دولت و اق پذيرشارزيابي مزاياي
 شوند.تأييد توانند  اي مي رايانش ابري منطقه

  كه  شود ميهاي روستايي  در محيط ويژه بهمحور،  هاي جامعه توسعه شبكهموجب محيطي كه ساخت
 يسر نباشد.ات بازرگاني ممكن است متدارك خدم

  كاهش وابستگي به ارتباطات براي اي و محلي  هاي منطقه هايي براي توسعه شبكه فرصتبررسي
 .المللي خاص بين

  فناوري اطالعات و اينترنت و  سياسيمسائل  اي بر سر المللي و منطقه هاي بين با سازماندرگيري
 .ارتباطات

 ها ميان سيستم پذيري چندمحيطي تعاملتضمين  ده از استانداردهاي باز در استقرار سيستم براياستفا.  
  دولت در رويكردش فعال و  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  بازوي نظارتي و سياست كه اينتضمين

فناوري جديد را روندهاي ظرفيت پژوهش و ارزيابي  كه اين ؛ستها از تمام بخش ينفعان درگير با ذي
  شوند. پذيرشدر جاي مناسب  سرعت بهد ها بتوانن آن كه طوري به ،داشته باشد

  

 مقدمه ۳- ۱

هاي  شبكهاز  اي مجموعهاينترنت  .بهتر تشريح شود» ها شبكه شبكه« عنوان بهتواند  اينترنت مي
كامپيوتري به هم مرتبط جهاني و عمومي است كه با استفاده از پروتكل اينترنت به تبادل اطالعات 

 - يافته است امروز هست انتقال آنچهبه  تحقيقاتيينترنت از شبكه پردازد. تنها در سه دهه اخير، ا مي
  ).جزء الينفك زندگي روزمره مردم در سراسر جهان(

مروري بر را براي  3-1انگيز بوده است (شكل  رشد و تأثير اينترنت در دهه گذشته شگفت
نويسي،  ، وبالگترنتدر اينارتباطات صوتي  .)ببينيد 2010منطقه در سال  بر اساسكاربران اينترنت 

 يهاي شبكه اجتماعي، رايانش ابري و كاربردهاي كاربر راديويي اينترنتي، تلويزيون اينترنتي، سايت
روش اصلي ارتباط براي بسياري  عنوان بهمبتني بر اينترنت همگي به افزايش عمومي و پذيرش اينترنت 

كه اين  به ميلياردها دالر افزايش داده است ها و صنايع بسياري را  اند. اينترنت درآمد بنگاه كمك كرده
  سازد. امر اينترنت را جزء الينفك اقتصاد جهاني مي
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  * تخمين

  نفر در منطقه 100كاربران اينترنت از هر  3-1شكل 
-ITU, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/graphs/2010/Internet_users_regمنبع: 

10.jpg.  
  

گستر در سال  ابداع وب جهان ،اينترنت براي مردم معموليانفجاري دهنده در رشد  شايد شتاب
با كاربري رابطي بود. وب  ]15[ 2اي از سازمان اروپايي تحقيقات هسته 1تيم برنرزليتوسط  1989
مرورگر اينترنتي  كه طوري بهداد  ترقي در اينترنتت و منابع ابراي مديريت اطالعاي آسان،  استفاده

  .استدر رايانش هاي كاربردي  برنامهون يكي از پركاربردترين اكن
ميليارد كاربر اينترنت در دو ، بيش از 2011مارس  31 تا Internetworldstats.comطبق اعالم 
 818، بيش از 2011در ژانويه  3هاي اينترنتي . تحقيقات كنسرسيوم سيستم]16[جهان وجود داشت

 توجه قابلدهند كه رشد  . اين دو تحقيق ميداني نشان مي]17[دهد ميليون ميزبان حوزه را نشان مي
 چگونه بوده است. اكنون اين نگراني وجود دارد كه چگونه ميلياردها نفر بعدي آنالين شوند اينترنت

كنند ايمن و با ثبات  براي تمام كساني كه از آن استفاده مي اينترنتتضمين كنيم كه  و چگونه ]18[
  .]19[باشد

                                                 
1- Tim Berners Lee 
2- European Organization for Nuclear Research 
3- Internet System Consortium 
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هاي  ي در فناوريتوجه قابلهاي  پيشرفت ويژه به ،از زمان معرفي اينترنت در منطقهآسيا 
ها عبارتند از: سطح استفاده اينترنت باند پهن در  ). اين پيشرفت3-1اينترنتي داشته است (شكل 

هاي اوليه براي  و تالش كه باالترين سطح را در جهان دارد آسياي شرقي (مثل ژاپن و جمهوري كره) 
شود). در  بيان مي تفصيل بهدر قسمت بعد كه  IPv6اصلي نگارش بعدي فناوري اينترنت ( IPv6 يرشپذ

سريع فناوري اينترنت كرده است. مثالً در جمهوري  پذيرشي به توجه قابلبيشتر موارد، دولت كمك 
براي  يه ارائه داد و خود مبالغ هنگفتشد اي كره، دولت روشي براي ايجاد اهداف روشن ملت شبكه

همكاري فعالي با صنعت  و اي پرسرعت صرف كرد عمومي از طريق شبكه ارتباط تمام مؤسسات دولتي و
اي تا سال  درصد خانوارهاي كره 80 امكان دسترسي ها داشت و اهداف ملي را معين كرد كه يكي از آن

  .بوديا باالتر  Mbps 20ارتباطات اينترنتي با سرعت به  2005
  

  
  2013مارس  31ان جهاني اينترنت در كاربر 3-1شكل 

  .Internet World Stats, http://internetworldstats.com/stats.htmمنبع: 
  
ي از سوي دولت و صنعت دريافت كرده است. توجه قابلپشتيباني  IPv6مشابه، توسعه  طور به

شت (صرفاً اين پشتيباني ريشه در تشخيص نياز ارتباط براي جمعيت عظيم كشورهاي آسيايي دا
گيرد) و تشخيص  كافي نيست، نگارش فعلي اينترنت جمعيت آسيا را در بر مي IPv4در  IPهاي  آدرس

پتانسيل احاطه فناوري اينترنت در كاربردها و وسايل مختلف بود كه برگشت اقتصادي به صنعت 
  ورها را به همراه داشت.شدر اين ك فناوري اطالعات و ارتباطات

در هاي محلي  ده از زبانروشي در استفا پيشروهاي مختلف،  ها و خط زبان عالوه، آسيا با به
هاي محلي موجودند كه عامل مهمي در  و اطالعات به زبان ها سايت وباست. در سراسر آسيا،  اينترنت

هاي محلي در  هاي اخير براي استفاده از خط رود. حركت به شمار مي» آنالين شدن ميليارد نفر بعدي«
در سطح ها را  اين تالشگردد)  برميسازي شده  المللي هاي حوزه بين به نامكه ها ( سايت وب نام حوزه
  كند. تسهيل ميجهاني 
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 نكته مهم
  ]20[المللي شده هاي حوزه بين نام

تواند تركيبي از هر كاراكتري  نام حوزه ميIETF(RFc 3696از نظر فني، طبق نظر كارگروه مهندسي اينترنت (

تنها امكان  ]22[سيستم نام حوزه. با اين حال، منطقه ريشه ]21[شود تايي نمايش داده مي در يك هشتباشد كه 
  دهد. هاي حوزه مركب از فرمت و كاراكترهاي خاصي را مي نام

ها و  هاي حوزه به زبان استفاده از نام 1990دهه  اواسطبراي رسيدگي به نيازهاي تنوع زباني اينترنت جهاني، در 
 گذاري نام)، سازماني كه سيستم ICANNها و اعداد ( اب نامصمحلي ممكن شد. شركت اينترنتي انت هاي خط

) را در اكتبر ccTLDسازي شده ( المللي هاي سطح باالي كد كشور بين سازد، ايجاد حوزه اينترنت را هماهنگ مي
ها  نصب شد. اكنون اين حوزه سيستم نام حوزه، نخستين حوزه در حوزه ريشه 2010  تأييد كرد و در مي 2009

  .]23[شوند اقتصادهاي مختلف معرفي مي وسيله بهروزافزوني  طور به
توانند اينترنت را با خطي كه آشنايي دارند  هاي مختلف در جهان، كاربران مي با استفاده روزافزون از الفباي زبان

زبان و خطي كه ممكن (وزه به زبان انگليسي هاي ح استفاده و شناسايي ناماينكه مجبور به  جاي بهكنند، پيمايش 
. اين توسعه استفاده از اينترنت را براي كساني كه از الفباي غير از التين )، باشندها آشنايي نداشته باشند آنبا است 

 سازد. تر مي كنند راحت استفاده مي
  

  زيرساخت اينترنت اجزای ۳- ۲
رود كه آن را  قتصاد جهاني به شمار مياكليدي هيچ ترديدي نيست كه اكنون اينترنت بخش 

  و تأمين آب. ونقل حملمانند برق، خدمات  ،سازد زيرساخت ملي مي ي ازمهمجزء 
دهد و بعضي از خدمات اصلي  بنابراين چه چيزي واقعاً زيرساخت اينترنت را تشكيل مي

، خدمات رفاه يبراتهاي مخا  براي تضمين برقراري و اجراي اينترنت كدامند؟ غير از شبكه موردنياز
المللي با وظايف  اي و بين هاي مختلف منطقه عمومي، ساختمان ايمن، منابع انساني و فني و سازمان

هاي اينترنت در بخش بعد)، مسائل ديگري بايد  ارجاع به بحث سازمانبا كننده ( مديريتي و هماهنگ
. بعضي از اين مسائل در هستبايد، گونه كه  اينترنت همانكاركردهاي بررسي شوند تا تضمين گردد كه 

  شوند. زير بيان مي
  

  ]24[سيستم نام حوزه
گستر عموماً با  اينترنت است. وب جهان رؤيتالينفك و معموالً غيرقابل جزء  ،سيستم نام حوزه

. به همين صورت، ايميل با استفاده از نام حوزه طرف مقابل است دسترسي قابلاستفاده از نام حوزه 
براي  ،كنيم را در مرورگر وب تايپ مي Google ،www.google.comردد. مثالً با استفاده از گ ارسال مي



  
  
  
 
  

  : روندهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد دولتي4 سرفصل   62
 

براي حساب را  www.yahoo.com يا Hotmail، www.hotmail.comدسترسي به حساب كاربري 
هاي حوزه هستند.  نام google.comو  hotmail.com ،yahoo.com .كنيم تايپ مي Yahooكاربري 

  كند. استفاده مي hotmail.comاز نام حوزه  robert@hotmail.comمثالً  hotmailآدرس ايميل 
هاي  شوند. كامپيوتر و ديگر دستگاه به خاطر سپرده و استفاده مي يراحت به ،هاي حوزه  نام اين

) شامل چهار مجموعه اعداد است IP )IPv4كنند. درس  استفاده مي IP هاي متصل به اينترنت از آدرس
اين اعداد به دستگاه متصل به اينترنت اشاره  ).202.62.124.238 ً،(مثال شوند كه با نقطه از هم جدا مي

نام حوزه براي  كه از هنگاميدارد.  فردي منحصربه IPدستگاه متصل به اينترنت آدرس  دارند. هر
در مرورگر  www.google.comشود (مثالً با تايپ كردن  اينترنت استفاده مي ي درسرويسدسترسي به 

شود كه  استفاده مي IP هاي خواندني به آدرس هاي حوزه براي ترجمه اين نام نام حوزهسيستم از وب)، 
به كار گرفته  در اينترنتهاي خاص  ارسال يا دريافت اطالعات روي دستگاه و سپس براي يافتن

  شود. ناميده مي سيستم نام حوزهدرخواست  ،شوند. اين فرآيند مي
در حال  .انههاي روز در مقياس درخواست جز به ،عموماً ساده است سيستم نام حوزهدرخواست 

در روز  سيستم نام حوزهيافته وجود دارند و ميلياردها درخواست  اختصاص IPحاضر ميلياردها آدرس 
تواند صد درخواست يا بيشتر  مي در اينترنتشوند. يك شخص طبق روال عادي روزانه خود  ايجاد مي

كه  IPهاي  آدرس و كنند استفاده ميمعين بدهد. با صدها ميليون نفري كه از اينترنت در هر زمان 
كننده است. بر همين اساس،  ها مبهوت آيند، تعداد درخواست د و به وجود مينشو مي روز بهروزانه 

  ها رسيدگي كند. زيرساخت اينترنت بايد بتواند به تمام اين درخواست
  

ين حمالتي از سوي اينترنت استفاده كرد. چن» انداختناز كار «توان براي  ) را ميDoS(حمالت تكذيب خدمات 
گويي را  كنند و پاسخمديريت ها را  توانند درخواست است كه نمي يهاي زياد سرورهاي اينترنت با درخواست

  سازند. متوقف مي
  مراجعه كنيد. 6 سرفصلبراي اطالعات بيشتر به 

  
حوزه سطح باال يا سطح اول اشاره  به www.google.com (COM)حرف آخر در مجموعه سه 

تركيبات دو حرفي  ؛و غيره ORG ،NET ،INFO ،GOVهاي سطح باال عبارتند از:  . ساير حوزهدارد
براي  IN، كنگ هنگبراي  HKبراي فيجي،  FJ، استراليابراي  AV(مثالً، فرد براي هر كشور  به منحصر
هاي سطح باال قرار  نيز در فهرست حوزهنام) براي ويت VNبراي تووالو و  TVبراي روسيه،  RUهند، 
  دارند.

شناسيم. در  را ميسايتي  ها، وب با آنيي است كه ها سايت وبنام حوزه سطح دوم معموالً نام 
د، نقرار دار comها حوزه سطح دوم تحت حوزه  نام حوزه سطح دوم است. ميليون Googleمثال باال، 
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تواند وجود داشته باشد. با اين  درون حوزه سطح اول نمي هاي سطح دوم زيرا هيچ تكراري در حوزه
 google.netاما  ،ده كرداستفا google.comتوان از دو نام  ها مجاز است. مثالً نمي حال، تكرار درون حوزه

و ممكن است  ه دارندتوانند وجود داشته باشند كه به دو دستگاه مختلف اشار مي google.comو 
  كاركردهاي مختلفي داشته باشند.
نام دستگاه كه  )3-2) به نام ميزبان اشاره دارد (شكل wwwمثالً، سه اول حرف نام حوزه (

ها نام حوزه  تواند ميليون كند. درون يك حوزه، مي خاصي را در حوزه مشخص مي IPخاصي با آدرس 
  چ دو نام ميزبان در يك حوزه نبايد مشابه باشند).فرد وجود داشته باشد (يعني هي به منحصر

  

  
  مطلوبهاي كاركردي نام حوزه  بخش 3-2شكل 

  

  ]whois]25خدمات 
 ،whoisنام حوزه با پايگاه داده  كاربردها براي يكاي معين،  از تكرار نام در حوزهجامعه براي 

اين پايگاه داده توسط يك  شوند. فهرست اصلي مالكان و سرورهاي نام براي هر حوزه، مقايسه مي
 COMاز فهرست  Network Solutions آمريكاييشود. مثالً، شركت  سازمان يا شركت مديريت مي

(شركت  Registerarكند، اين كاربرد توسط  استفاده مي COMكند. وقتي شخصي از حوزه  نگهداري مي
قرار دارد پردازش و  Network Solutionsحوزه) كه تحت مديريت شركت  نام ثبتدهنده خدمات  ارائه

 نام ثبتشود. اين عمل در قبال دريافت وجه، تحت عنوان وجه  اضافه مي whoisهاي پايگاه داده  به نام
ها  نامه تسهيم درآمد بين طرفين وجود دارد. همين عمل براي ساير حوزه شود و توافق حوزه، انجام مي

  شود. نيز انجام مي ORGو  NETمثل 
خواهند  معموالً مي ،و نام ميزبان دارند IPهاي بزرگ كه صدها هزار آدرس  مانها و ساز شركت

كه احتماالً هزاران هزار كامپيوتر و سرور  Googleزيرفهرست يا سرور نام خودشان را حفظ كنند. مثالً 
كند. به همين صورت، نگهداري  google.comهاي خودش را تحت حوزه  دستگاه فهرست بايددارد، 

ccTLD  ًمعموالً تحت مديريت هر كشور يا سازمان مشخص خواهد بود (مثالAU .(براي استراليا 

  
ccTLD  ًتجارت موفقي بوده است. مثالTVccTLD  (در جزاير اقيانوسيه) به اپراتورهاي  تووالومتعلق به

شبيه  ccTLDنظر، ي براي اين جزيره كوچك به همراه دارد. از اين توجه قابلشود كه درآمد  تلويزيوني عرضه مي
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به زبان نيوئه اي  در جزيره اقيانوسيه ccTLD NU معناي خاصي دارد. مثالً ccTLDكاالست كه تخصيص 
  بازار سوئد عرضه شد.به است و با موفقيت كامل » جديد«سوئدي به معناي 

  

  ]26[سرورهاي نام ريشه
سيستم ئول پرداختن به مس Google، است. مثالً اي پايگاه داده توزيع شده ،سيستم نام حوزه

ه اكند و پايگ اش هستند نگهداري مي هايي را كه در حوزه تمام ميزبان ؛است google.comبراي  نام حوزه
براي  سيستم نام حوزهاين كار با اصالح دهد.  ها را در صورت نياز يا درخواست تغيير مي داده ميزبان

google.com كند كه در آنجا ميزباني  هايي مديريت مي شينها را براي ما شود كه درخواست انجام مي
هستند كه توسط شخصي كه  سيستم نام حوزههاي حوزه ثبت شده تحت مديريت  درخواستشوند.  مي

تحت مديريت  سيستم نام حوزهها سرور  شود. ميليون كند اداره مي سوابق را در اين سرور نگهداري مي
شبيه باز هم  ليد. ونساز را توزيع شده مي سيستم نام حوزه كه ها نفر در سراسر جهان قرار دارند ميليون

  ند.نك يك پايگاه داده يكپارچه عمل مي
هاي حوزه را به  كند و نام ها را از كاربردهاي كامپيوتري دريافت مي درخواست سيستم نام حوزه

تبديل  IPس ديگر را به آدر سيستم نام حوزههاي  چنين درخواست ، همنمايد تبديل مي IPهاي  آدرس
  دهد: روش زير به درخواست پاسخ ميكند. اين سرور به يكي از چهار  مي

  داند. مي حوزه را IPزيرا از قبل آدرس  ،دهد ميرا  IPآدرس  -1
  حوزه مورد تقاضا را پيدا كند. IPگيرد تا آدرس  تماس مي سيستم نام حوزهبا سرورهاي  -2
 .حوزه مورد تقاضا را بداند IPست آدرس دهد كه ممكن ا را براي سرور نام مي IPآدرس  -3

 گويد نام حوزه مورد تقاضا نامعتبر است يا وجود ندارد. دهد كه مي پيام خطا مي -4

شود، مرورگر وب با سرور نام ارتباط برقرار  در مرورگر وب تايپ مي سايتي وبوقتي آدرس 
د. سپس از اين آدرس براي تبديل كن IPكند تا بتواند نام حوزه و ميزبان آدرس را به آدرس  مي

تنظيمات اتصال كند. سرور نام معموالً روي  استفاده مي IPدرخواست صفحه وب از دستگاهي با همان 
سرور شود. امروزه  نصب مي، است فراهم شده دهنده خدمات اينترنتي ارائهتوسط كه اينترنتي كامپيوتر 

خودكار اختصاص  طور بها شبكه شركت معموالً ي دهنده خدمات اينترنتي ارائهبه  ،هنگام اتصالنام 
كدام سرور قرار است صحبت كند. مرورگر وب با سرور نام تماس با داند  يابد. بنابراين كامپيوتر مي مي
 »تبديل كن. IPاين نام حوزه را به آدرس «گويد  گيرد و مي مي

از طريق تماس  آنگاهاگر نداند، گرداند.  را بداند، آن را به مرورگر باز مي IPاگر سرور نام آدرس 
هاي  كند. هر سرور نام محلي آدرس تمام سرور وجو مي را جست IPهاي نام ريشه آدرس  با يكي از سرور

هاي نام كه حوزه سطح باال را  تمام سرور IPهاي  سرورهاي ريشه آدرسو داند  شناخته شده را ميريشه 
شود از سرور نام  هاي باال توسط كامپيوتر استفاده مي مثالدانند. سرور نام كه در  مي ،كنند ميمديريت 

 IPدانم اما آدرس  آن را نمي IPمن آدرس «گويد:  مي پرسد و ريشه را مي www.google.comريشه 
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فحه مورد درخواست بنابراين مسيري را براي ص ،»تواند به تو پاسخ دهد را دارم كه مي comسرور نام 
  دهد. ارائه مي

سرور نام  13بنابراين سرورهاي ريشه براي كل سيستم اينترنت حياتي هستند. در حال حاضر 
هاي  و توسط سازماناست ها اختصاص داده شده  به آن Mتا  Aريشه در جهان وجود دارد كه حرف 

دارد و صدها آينه ر زمان خرابي ددستگاه براي پشتيباني چندين شوند. هر سرور  مختلف نگهداري مي
كپي دقيقي از اطالعات » آينه ريشه«در سراسر جهان براي افزونگي بيشتر سرورهاي ريشه وجود دارند. 

  ريشه دارد.
شده از طريق  روز بهشوند و اين اطالعات  روزرساني مي سرورهاي ريشه چندين بار در روز به

كه  اي حوزهدر يابي اطالعات  رهاي ريشه براي مكاناز سرو سيستم نام حوزهدرخواست  مراتب سلسله
  .گيرد ميبراي سرور نام محلي ناشناخته است در دسترس بقيه اينترنت قرار 
هاي مجري سرورهاي ريشه مختلف  امكان نصب آينه سرور ريشه از طريق قرارداد با سازمان

سيا و اقيانوسيه را در ژانويه سرورهاي ريشه اينترنت در منطقه آ 3-3براي كشورها وجود دارد. شكل 
ق دسترسي محلي يدهد. آينه سرور ريشه كشور به حفظ ثبات و عملكرد اينترنت از طر نشان مي 2011

كند. اين امر زمان  كمك مي مرزي بروندسترسي به اطالعات از منبع  جاي بهبه اطالعات سرور ريشه 
سيستم نام هاي  المللي براي درخواست ندهد و پهناي باند بي گويي به درخواست را كاهش مي پاسخ
پهناي باند  به معناي كند. با اين حال، تعداد كاربران اينترنت تأثيرگذارند: كاربر بيشتر را آزاد مي حوزه

  .است هاي سرور ريشه وجو پرسبراي  استفاده موردبيشتر 
  

  
  سرورهاي ريشه در منطقه آسيا و اقيانوسيه 3-3شكل 

  .APNIC, http://www.apnic.net/community/support/root-servers/root-server-map منبع:
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  و انتقال همتاسازي
 كه طوري به ،شوند تنظيم مي دهنده خدمات اينترنتي ارائهمعموالً بين دو  همتاسازيتوافقات 

د شده براي هر شبكه را بدون هزينه مبادله كنند (اين تعريف استاندار تعيينترافيك مشتري بتوانند 
فيزيكي را بين يك اتصال  دهنده خدمات اينترنتي ارائههايي وجود دارد). دو  اگرچه گاهي هزينه ،است
كنند تا هر شبكه بداند ديگري  ميمبادله ي را بايجاد خواهند كرد و اطالعات مسيريا هايشان شبكه

دهنده  ارائهان ها جريان رو به پايين مشتري آن ،كند. در اين روش ميكجاست و كدام مسير را طي 
عبارتند از:  همتاسازيدانند. بعضي از مزاياي  دانند اما جريان رو به باال را نمي را مي خدمات اينترنتي

بدون استفاده از  دهنده خدمات اينترنتي ارائهها بين دو  نايي حركت بالقوه مقدار زيادي از دادهاتو
جويي  در هزينه انتقال صرفه ،سازد د را آزاد مياتصالشان به ستون فقرات اينترنت. اين مزيت پهناي بان

  بخشد. بهبود مي دهنده خدمات اينترنتي ارائههر مشتريان دسترسي را براي پايگاه  هاي كند و سرعت مي
معموالً براي اين روش اينترنت است.  سرويسدهندگان  بين ارائهاتصال ديگري از   انتقال شكل

تر باالدستي استفاده  بزرگ دهنده خدمات اينترنتي ارائه به يك تيدهنده خدمات اينترن ارائهيك اتصال 
دهنده  ارائه ، يكسازد. به عبارت ديگر به ستون فقران اينترنت جهاني فراهم ميرا شود كه مسيري  مي

اينترنت محلي  سرويسدهندگان  پهناي باند عمده اينترنت را به ارائه يانتقال خدمات اينترنتي
در ماه) و مگابيت بر ثانيه  10معموالً مبتني بر سرعت دسترسي در ماه (مثالً  اريگذ فروشد. قيمت مي

دهنده  ارائهحداقل حجم پهناي باند است. اين نوع توافق ممكن است مستلزم پرداخت مبتني بر حجم 
  هزينه بيشتري خواهد داشت. ،پايين دستي باشد كه مصرف پهناي باند بيشتر خدمات اينترنتي
) روش اصلي اتصال جهان در حال توسعه به اينترنت جهاني است. المللي بينتقال ان(انتقال 

اش به اينترنت و ترافيك ورودي  اساساً بايد هزينه ترافيك خروجي از شبكه دهنده خدمات اينترنتي ارائه
دهنده  ارائهكه در واقع  تاش را پرداخت كند. پرداخت براي ترافيك ورودي به اين معناس به شبكه

  پردازد. اش را مي هزينه بقيه جهان متصل به شبكه دمات اينترنتيخ
  

  )IXPنقاط تبادل اينترنت (
نقاط نقاط تبادل اينترنت براي تضمين كارايي و ثبات مسيريابي اينترنت اهميت دارند. ارزش 

ل اتصادرخواست  دهنده خدمات اينترنتي ارائهشود كه بيشتر از دو  زماني مشخص مي تبادل اينترنت
است: زيرساخت فيزيكي (همانند  همتاسازياساساً گسترش مفهوم  نقاط تبادل اينترنتداشته باشند. 

 دهنده خدمات اينترنتي ارائه تا شود مي تنظيمتر و بين چندين طرف)  اما در مقياسي بزرگ همتاسازي
ممكن است  ينترنتنقاط تبادل اها بدون هزينه بپردازد.  بتواند به تبادل ترافيك اينترنت بين شبكه

بين كساني  نقاط تبادل اينترنتغيرانتفاعي كار كند كه هزينه اجراي  صورت بهرگاني باشد يا زعمليات با
  شود. كه به آن متصل هستند تقسيم مي
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. بدون آن سرويستر و كيفيت بهتر  دارد: هزينه پايينعمده دو مزيت  نقاط تبادل اينترنت
اي يا كابل  خارجي) معموالً از طريق ارتباطات ماهواره (داخلي و نتيدهنده خدمات اينتر ارائهترافيك 

انتقال براي ترافيك  هاي شود. هزينه در صورت وجود) با خارج از كشور مبادله مي(نوري زيردريايي 
شود. بيشتر كشورها از  ايجاد مي دهنده خدمات اينترنتي ارائهورودي و خروجي محاسبه و توسط 

نقاط ي در شبكه دارند. بدون توجه قابلكنند كه تأخير  اي براي اتصال استفاده مي ارتباطات ماهواره
اتصاالت «به  ، منجرشود و تأخير شبكه المللي مبادله مي بين صورت بهنيز ترافيك داخلي  ،تبادل اينترنت

يمي بر چنين تأثير مستق شود. هم وكار مبتني بر اينترنت مي براي كاربران و مانعي براي كسب» آهسته
  .]27[دانند مرزي را كارآمدتر مي هاي ميزبان برون رو كاربران سايت عنوان ميزبان محلي دارد و از اين

) و ISOCها چون جامعه اينترنت ( اي از طريق تعدادي از سازمان نقاط تبادل اينترنت منطقه
  يابد. يش ميدر كشورهاي در حال توسعه افزا ويژه به، ]28[سازمان توسعه و همكاري اقتصادي

  
 المللي افزونگي بين

المللي بايد مشابه ويژگي اصلي زيرساخت اينترنت ملي باشد. اغلب در كشورهاي در  افزونگي بين
در حال تغيير  آرامي بهالمللي يك پيوند با ستون فقرات اينترنت دارد (اگرچه  دروازه بين ،حال توسعه

 تداوموكار، ارتباط و تحقيق و سرگرمي،  كسبرسانه  عنوان بهاست). با افزايش وابستگي به اينترنت 
المللي بايد به افزونگي در اتصاالت خود به ستون فقرات  دهندگان دروازه بين ارائه و شبكه حياتي است

  شوند.ترغيب اينترنت 
 

  هايي براي تفكر پرسش
ند دسترسي و ثبات اينترنت توا دانيد چگونه مي كنيد؟ آيا مي چه فكر مي نقاط تبادل اينترنتدرباره مفهوم  -1

  ؟كنيد در كشورتان احساس مي نقاط تبادل اينترنت )را بهبود بخشد؟ آيا نياز به يك (يا چند
استفاده روش بر مثبتي چه تأثيري در كشورتان خواهد داشت؟ آيا تأثير  المللي شده نام حوزه بينمعرفي  -2

  اهد بود؟كاربران از اينترنت دارد؟ اگر چنين است اين تأثير چه خو
 توانيد تأثير آن بر كاربرد اينترنت را مجسم كنيد؟ متوقف شود. آيا مي سيستم نام حوزهتصور كنيد كه  -3
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  فعاليت
در نظر  خود در كشوررا د و موضوع نقاط تبادل اينترنت و وضعيت تدارك اينترنت يهاي كوچك تقسيم شو به گروه
   كنيد:بررسي موارد زير را و بگيريد 

  بينيد؟ چرا؟ ميرا  نقاط تبادل اينترنتداشتن آيا ارزش  -1
ه لآيا نياز به مداخ اندازي شود؟ تواند در كشور/ منطقه شما راه مي ،اي منطقه نقاط تبادل اينترنتچگونه  -2

 براي اين نوآوري باز است؟ دهنده خدمات اينترنتي ارائهسياسي دارد يا 

 گونه روش استفاده از اينترنت را تغيير خواهد داد؟در كشور شما چيست؟ چ المللي شده نام حوزه بينتأثير  -3
 ؟حفظ ساختار اينترنت برداشتبراي توان  هايي مي چه گام

  

 

 نكته مهم
 گزارش ترافيك اينترنت

را نشان  100كند. سپس ارزشي بين صفر تا هاي سراسر جهان را پايش ميگزارش ترافيك اينترنت جريان داده
 روز بهدقيقه  5هستند. اين سايت هر  اعتمادتر قابلتر و  االتر باشد ارتباطات سريعهر چه اين مقدار ب ،دهد مي
در مسيرهاي اصلي اينترنت جهاني استفاده رفت و برگشت براي سنجش زمان » ping« آزمونشود و از  مي
  اين گزارش در اين آدرس در دسترس است:كند.  مي

http://www.internettrafficreport.com 

  

  اربردهای اينترنتک ۳-۳
طور كه  همان ،است وب جهان گسترمردم معموالً تمايل دارند وجهه عمومي اينترنت را كه 

اي سراسر جهان است كه منابع را  فيزيكي شبكهاتصال اينترنت  .هست تعريف كنند. اين درست نيست
به اين اين بخش در  .است وب جهان گسترگذارد. يكي از اين منابع  هاي مختلف به اشتراك مي به شكل
  .يمكن و برخي كاربردهاي متداول و جديدتر اينترنت را بيان ميپردازيم  مي مسئله

  
  وب)( وب جهان گستر

يافته (متن روي كامپيوتر كه كاربران را به ساير اسناد  به هم پيوند ابرمتنوب سيستم اسناد 
صفحات) ممكن (. اين اسناد ]30[از طريق اينترنت است دسترس قابل ]29[مربوط هدايت خواهد كرد)

  اي باشند. هاي چندرسانه است حاوي متن، تصاوير، صدا، ويديو و ساير شكل
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  ايميل
ها روي سيستم ارتباطي  ايميل يا پست الكترونيكي روش ايجاد، ارسال، دريافت و ذخيره پيام

  .شود انجام مي در اينترنتآن بيشتر  است كه الكترونيكي
 

 

 نكته مهم
  هرزنامه

هاي پيام الكترونيكي براي ارسال  از سيستمسوءاستفاده، ايميل بازرگاني يا گروهي ناخواسته، اغلب1هرزنامه
هاست. گاهي به كالهبرداري و ساير  هاي ناخواسته در مقياس بزرگ مانند تبليغات، به تعداد زيادي از گيرنده پيام

هزينه جزيي براي مديريت فهرست  :مه بسيار پايين استشود. هزينه پست گروهي هرزنا مربوط مي ياينترنت جرائم
وجوي مخفيانه آدرس ايميل خريداري  ها براي جست نويس (كه اغلب از افراد و شركت پستي در مالكيت هرزنامه

فروشد). با توجه به اينكه قانون ضد هرزنامه  مي نويسان هاي به دست آمده را به هرزنامه شود و كسي كه آدرس مي
يافته كه  معضل هرزنامه تا حدي افزايش  گيرند. نويسان، درس عبرتي نمي ، هرزنامهوجود ندارد م قضاييدر محاك

  !]31[باشد سوءاستفادهدرصد يا بيشتر ترافيك ايميل مربوط به  88، 2010 دهه اواسطشود، در  برآورد مي
هرزنامه  ايميلرصد تمام ترافيك د 80هرزنامه باالست. براي كشورهاي در حال توسعه، اگر بيش از  هاي هزينه
و به ايجاد  دهنده خدمات اينترنتي ارائهاي كه در نهايت توسط   رود، هزينه بيشتر پهناي باند به هدر مي آنگاهباشد، 

هاي  عالوه، سيستم شود. به دسترسي پايين و قيمت باالتر دسترسي مي سرعت بهو منجر  شود ميعهده گرفته 
كنند و  ها مي دهند. و مردم زمان بيشتري صرف خواندن پيام پيام نامربوط را هدر مي كامپيوتري منابع پردازش

مسائل امنيتي  .شانسي) سال خوش 10خورند (مثالً پول زياد، هديه يا  ها را مي هاي نادرست پيام گاهي فريب وعده
هاي  سيستم كامپيوتر يا داد ربها جاي داده شوند كه  ممكن است كدهاي خرابكارانه در اين پيام .نيز وجود دارند
 فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري عليه هرزنامه بايد بخشي از استراتژي  گذارند. در واقع قانون كاربر تأثير مي

  زيرا هزينه جبران اين مسير ممكن است بسيار باال باشد. ،ملي براي كشورهاي در حال توسعه باشد
 مراجعه كنيد. 6و  5 هاي سرفصل ه بهمسائل مربوطبراي اطالعات بيشتر درباره هرزنامه و 

  

  هايي براي تفكر پرسش
  موضع شما در برابر سوءاستفاده و استفاده درست از كاربردهاي اينترنت از جمله ايميل چيست؟ -1
  كنيد؟ اي جدي است؟ شخصاً چقدر هرزنامه در روز دريافت مي معضل هرزنامه در كشور شما تا چه اندازه -2
 ايد؟ ر هرزنامه روي سرعت و پهناي باند اينترنت، چه تأثيرات ديگري از هرزنامه مشاهده كردهغير از تأثي -3

  

                                                 
1- Spam 
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  فعاليت
  براي خواننده

هايي  گيرند و روش هاي ايميل در سازمان شما مورد سوءاستفاده قرار مي شناسايي كنيد كه سيستمرا روش  5تا  3
  د.ها ارائه دهي را براي پرداختن به اين سوءاستفاده

  
  كنندگان در آموزش براي شركت

) آموزش مقامات و كاركنان 1مطرح كنيد: ذيل هايي را براي موارد  هاي كوچكي تشكيل دهيد و استراتژي گروه
  ي.اينترنتهاي  سيستم) مقابله با سوءاستفاده از ايميل و 2 .و اينترنت ايميلدولتي در زمينه استفاده نادرست از 

 را ارائه دهيد. خود هاي گروه ژيتدقيقه استرا 10 در و دقيقه آماده شويد 15ظرف 

  
FTP  

ها بين كامپيوترها با استفاده از شبكه ارائه  روشي را براي انتقال داده 1پروتكل انتقال فايل
) اتفاق TCP/IPفايل روي شبكه پروتكل كنترل انتقال يا پروتكل اينترنت (گذاري  به اشتراكدهد.  مي
هاي  برنامه(از طريق  پروتكل انتقال فايلهر دو كامپيوتر براي امكان دسترسي  افتد، به شرطي كه مي
  مختلف) پيكربندي شده باشند. افزاري نرم

  

  در اينترنت سيستم اطالعات جغرافيايي
تسهيم و نمايش  ،گسترده براي تحليل، ويرايش، ذخيره طور بهسيستم اطالعات جغرافيايي 

هاي بسياري از جمله  در بخش سيستم اطالعات جغرافيايي .شود مي هاي مرجع جغرافيايي استفاده داد
، مديريت و پيگيري دارايي، ارزيابي زيست محيطي، اضطراريهاي اطالعات زمين، خدمات  سيستم
  ريزي شهري و آماد و پشتيباني كاربرد دارد. برنامه

سيستم اطالعات  هاي مبتني بر اينترنت براي دسترسي و تغيير اطالعات استفاده از فناوري
 Google Maps، Google Earth ،Microsft: قرار گرفته است موردتوجههاي اخير  در سال جغرافيايي

Virtual Earth  وLive Maps ها در بسياري از كاركردهاي داين كاربر .جريان هستند هايي از اين نمونه
هايي روي نقشه  تواند مكان اربر ميكاينكه روند، از جمله  پيش مي سيستم اطالعات جغرافياييمرتبط با 

براي پيدا  Google Mapsگذاري كند و نظر بدهد و اين اطالعات را با سايرين به اشتراك بگذارد.  عالمت
ها و آثار تاريخي شهرهاي مهم سراسر جهان شهرت دارد و  ها و مكان ساختمان كردن جهت خيابان

                                                 
1- File Transfer Protocol 
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توان از زواياي  دهد كه مي اياالت متحده) ارائه مي ويژه بههايي در بعضي شهرها ( تصاوير تعاملي از مكان
  ).3-4ها را تماشا كرد (شكل  و تركيبي از عكس» قدم زد«مشاهده كرد و در خيابان ها را  آنمختلف 

  

  
  نشان داده شده است. Google Mapsگونه كه در  آنجلس آمريكا، همان تئاتر كوداك در لس 3-4شكل 

http://maps.google.com 
 
 

 

 :هامختصري از فناوري
VoIP:  32[تلفني رسانه اتصال عنوان بهاينترنت[  

آورد. تلفن، كامپيوتر روميزي و اينترنت  از فناوري تحول عظيمي در زندگي و كار ما به وجود مي بخشياغلب هر 
آميزد، چنان تأثير  ميكه اين سه فناوري را در هم  VoIPهاي اخير  هايي از اين نوع فناوري هستند. در سال نمونه

شده است.  يهاي مخابرات ژرفي بر صنعت ارتباطات جهاني گذاشته كه منجر به تغيير طراحي و استفاده از سيستم
دهنده  ارائهشود. يعني،  كاربرد، با ارائه زيرساختي كامالً متفاوت ارائه مي عنوان به VoIPنكته مهم آن است كه 

افزاري  فناوري سخت VoIPدهنده  سازد (زيرساخت) در حالي كه ارائه ا فراهم مياتصال اينترنتي ر خدمات اينترنتي
سازد. اين تفكيك كاربرد و زيرساخت  ممكن مي در اينترنت(كاربرد)  VoIPهاي  افزاري الزم را براي تماس يا نرم

  شود و نشان تغيير كاربري مخابرات است. پذير مي با استفاده از پروتكل اينترنت امكان
VoIP  كاربران دستگاه  ،هاي نخستين تكامل يافت. در سال در اينترنتاز استفاده از كامپيوتر به مكالمات تلفني

ساختند و با كاربر ديگري با همين  كرد متصل مي را اجرا مي VoIPافزار  كه نرم كامپيوتر شخصيتلفن را به 
ند تا زماني را تعيين كنند كه هر دو براي گرفت ها عموماً با يكديگر تماس مي كردند. آن صحبت مي تنظيمات
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يافته است.  ها دستبه اين جهش» ابتدايي«يهااز زمان اين نوع تالشVoIPآنالين باشند و»يمكالمه اينترنت«
همگي به ارائه خدمات ارتباطي با استفاده از  VoIP و» ارتباط تلفني اينترنتي«، »IPارتباط تلفني «امروزه عبارات 

  ينترنت اشاره دارند.پروتكل ا
  ارتباطي زيرساختبخشي از  عنوان بهرا  IP سرعت بهو اپراتورهاي شبكه  سرويسدهندگان  طي دو سال اخير، ارائه

  وجود دارد كه عبارتند از: VoIP. در حال حاضر سه نوع جريان مكالمه اند خود پذيرفته
  
  IP وسيله به IPوسيله  - 1

كند. اين وسيله  در طرف مقابل ارتباط برقرار مي IPيك سو مستقيماً با وسيله در  IP لهدر اين نوع مكالمه وسي
از يك سو  IP) باشد. مكالمه صرفاً روي شبكه Softphoneيا برنامه كاربردي (عموماً  IPتواند تلفن مختص  مي

  ).3-5يابد (شكل  به سوي ديگر جريان مي
  

  
  IP وسيله به IP: وسيله VoIP مكالمهجريان  3-5شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
 

  PSTNبه  IPوسيله  - 2
) در طرف PSTNدر يك طرف با تلفن شبكه تلفن همگاني سوئيچ شده استاندارد ( IPدر اين نوع مكالمه وسيله 

از طريق  IPافزار كاربردي باشد. مكالمه روي شبكه  يا نرم IPتواند تلفن  مي IPكند. وسيله  ديگر ارتباط برقرار مي
  ).3-6كند (شكل  جريان پيدا مي PSTNبه  VoIPازه درو
  



  
   

  
  
  

  73  فصل سوم/ اينترنت: بزرگراه اطالعات
 

 

  
  PSTNبه  IP: وسيله VoIPجريان مكالمه  3-6شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
 

3 - PSTN  بهPSTN  
در طرف ديگر ارتباط برقرار  PSTNدر يك طرف با تلفن استاندارد  PSTNدر اين نوع مكالمه تلفن استاندارد 

يابد (شكل  در طرف ديگر جريان مي PSTNبه  IPاز يك طرف روي شبكه  PSTNريق كند. اين مكالمه از ط مي
7-3(.  
  

  
  PSTNبه  VoIP :PSTNجريان مكالمه  3-7شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
 

دهي  عالمتق ياند، مانند تشخيص حضور (توانايي آگاهي از حضور شخص از طر خدمات جديدي معرفي شده
باشد،  داشتهجهان  جايي از تواند يك شماره تلفن در هر يك نفر مي(تلفن جهاني  آنالين) و مفهوم شماره

 IPاتصال مناسب اينترنتي وجود دارد) كه هر دو شكل از اطالعات توزيع شده هستند. فناوري مبتني بر  كه مادامي
  : مزاياي ديگري نيز دارد، از جمله

 و متنوع. مختلفو تصوير در وسايل  گرايي پيوسته داده، كاربردهاي صوت تحويل صدا و هم  
 انجام افزار  افزار يا ميان توان از طريق نرم تر كه تعداد زيادي از ارتقاها را مي تر و ارزان قيمت ارتقاي راحت

  داد.
 سيستم  جاي بهمعماري باز   تر با استفاده از سيستم هاي جديد با هزينه پايين توسعه سريع نوآوري

  اختصاصي بسته.
 كه ها  ها و نگهداري از سيستم روزرساني بهها،  ويژگي بهبودمثالً  تجهيزات؛ حياتچرخه  ي درهايبهبود

 در طي حياتنگهداري  هاي عملكرد و كاهش هزينه بهبود الكترونيكي انجام شوند و صورت بهتوانند  مي



  
  
  
 
  

  : روندهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد دولتي4 سرفصل   74
 

  سيستم.
و  PSTNزيستي  با همهاي ارتباطي چندين سال طول خواهد كشيد تا كامل شود   در شبكه IPكامل  پذيرش
  .يابدادامه  همچناناين دوره انتقال رود  انتظار مي IPهاي   شبكه

  و كاربران عبارتند از: سرويسدهندگان  براي ارائه VoIP پذيرشمزاياي بالقوه 
  دسترسي بهتر به اطالعات:

 هاي دسترسي  رييا ساير فناو خط اشتراك ديجيتالها از طريق كابل،  رشد نفوذ خدمات اطالعاتي به خانه
  سازد. را ممكن مي

 VoIP .مستقل از رسانه است  
  توسعه اجتماعي از طريق دسترسي به شبكهIP  كه آموزش از راه دور، پزشكي از راه دور و يكپارچه را

  بخشد. كند ارتقا مي دولت الكترونيكي را تسهيل مي
 دهد. توسعه اقتصادي را از طريق دسترسي به بازارهاي جديد ارتقا مي  

  از بين بردن مرزها:
 VoIP تلفن كامپيوتر شخصيپذيري در استفاده از يك يا چند وسيله ارتباطي مانند  انعطاف ،PDA تلفن ،

  دهد. سيم يا تلويزيون را به كاربران مي بي
 VoIP زيرا عمليات  ،سازد مييكپارچه اي معقول ارائه شوند  توانند با هزينه صدا را در ساير خدماتي كه مي

  كارآمد است.شبكه 
 VoIP سازد. را ميسر مياتصاالت برد و  سيم را از بين ميباسيم و  مرزهاي بين وسايل بي  
 VoIP دهد و پتانسيل راحتي دسترسي از طريق يك شماره  امكان استقالل جغرافيايي و سيار بودن را مي

  دارد.را تلفن در هر مكاني 
  ها: كاهش هزينه

 روي شبكه كامپيوتر مبتني بر  شرده وف يها به خاطر ترافيك صوتي، دادهIP شوند، يعني  منتقل مي
VoIP  درصد از پهناي باند كمتري نسبت به مكالمه سنتي  90تاPSTN كند. استفاده مي  

درصد در  60تا  50توانند  هزينه دارند و مي يمدارسوئيچ هاي  سوم سيستم حدود يك،  اي سوئيچ بستههاي  شبكه
  جويي كنند. هاي عملياتي صرفه هزينه

  :سرويسكيفيت يكنواخت 
 هاي  شبكهIP براي  سرويستوانند مخصوصاً براي ارائه كيفيت  ميVoIP .طراحي شوند  
 هاي  شبكهIP ترافيك صوتي پشتيباني و ارتباطي يكنواخت را  بندي مديريت شده از توانايي اولويت

  كنند. نظر از ازدحام شبكه تضمين مي صرف
  ًتفاوت كيفيت بين مكالمات است، طراحي شده  خوبي بهدر محيطي كه د توان نميكاربر معموالVoIP 

  سنتي را تمايز دهد. PSTNمديريت شده و 
در نظر گرفته شوند.  VoIPوجود دارند كه بايد هنگام كار روي استراتژي  VoIPپيرامون  يسياس مسئلهچندين 

   اين مسائل عبارتند از:
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واند براي ايجاد مكالمه صوتي ت يا عنوان) مي» لقب«) (يا SIPه (آدرس پروتكل آغاز جلس -گذاري شماره
) خواهد بود تا PSTNبه سيستم شماره تلفن سنتي ( SIPدر آينده احتماالً نياز به نگاشت القاب  و استفاده شود

تصاص هاي تلفن براي اخ ها برقرار شود. اين امر ممكن است مستلزم حوزه خاصي از شماره ارتباط پيوسته بين آن
يا اجازه  يي شماره تلفنجا جابهباشد تا كاربران با سرورهاي تلفن حاضر يكپارچه شوند. قابليت  VoIPبه سرورهاي 

و در  مهم است، در بعضي بازارها سرويسدهندگان  هنگام تغيير ارائهدر شماره تلفن  حفظبراي دادن به كاربران 
  .حفظ كندخود را  PSTNبخواهد شماره  ، كاربر ممكن استSIPحركت به سوي سيستم مبتني بر 

 سرويسدسترسي به خدمات اضطراري عموماً بخش مهم تدارك  -اضطراري سرويسدسترسي به 
رود. بايد در نظر داشته باشيم كه زيرساخت مخابراتي موجود براي خدمات اضطراري  ارتباطات صوتي به شمار مي

 سرويسدهندگان  توانند ارائه ها مي باشد. دولت گيرنده ستماوظايف مكاني ، از جمله VoIPسازگار با دسترسي 
VoIP ها  را بيان و تضمين كنند كه كاربران اين محدوديتخود   سرويسهاي  را مقيد سازند تا صريحاً محدوديت
  كنند. دانند و درك مي را مي

ام كاربران با جهاني عموماً تدارك حداقل مجموعه تعريف شده از خدمات براي تم سرويس - جهاني سرويس
و دسترسي همگاني به  PSTNتوانند اين حداقل خدمات را شامل اتصال به  ها مي قيمتي مناسب است. دولت

هاي خاص براي كاربران  گيري هاي همگاني و اندازه هاي اضطراري)، تلفن تلفن(هاي ثابت  خدمات تلفن در مكان
دهندگان  توانند ارائه ها مي شود و دولت ر مديريت ميجهاني توسط يك يا چند اپراتو سرويسكنند. تدارك  معلول

  د تا به هزينه ارائه چنين خدماتي كمك كنند.نرا ملزم ساز VoIPخدمات 
دهندگان  از ارائه معموالً از آنجايي كه خدمات ارتباطي براي زيرساخت كشور بحراني هستند، -امنيت شبكه

 VoIPكه  آنجايي. از خود داشته باشندهاي  بت از سيستممراق هاي مناسبي براي سنجهرود  انتظار مي سرويس
حمالت ها و  توانند شامل حفاظت در برابر ويروس ها مي تواند از طريق اينترنت عمومي منتقل شود، اين سنجه مي

DoS به كاربران  ،دهند كه ارائه ميرا توانند ملزم شوند خطرات بالقوه خدماتي  مي سرويسدهندگان  باشند. ارائه
  طالع دهند.ا

از  يبخش عنوان بههاي ارتباطي  مؤسسات اعمال قانون معموالً بايد به شبكه -اعمال قانونجهت دسترسي 
سازي شود تا استراق سمع قانوني خدمات ارتباطي ممكن  دسترسي داشته باشند. فناوري مناسب بايد پياده خود كار
آوري مدرك يا پايش جرم و ساير اهداف  خشي از جمعب عنوان بهتوانند  . در اينجاست كه مؤسسات مجاز ميشود

رود، زيرا  مالحظه مهمي به شمار ميپذيري چند محيطي  تعاملها را ضبط كنند.  قانوني به ارتباطات گوش يا آن
  وصل شوند. VoIPتجهيزات استراق سمع قانوني بايد بتوانند به سيستم 

VoIP شبكه تحويل  ،براي از بين بردن شكاف ديجيتالياجبار و با  دهد روش كامالً جديد انجام امور را ارائه مي
اي و  . از ديدگاه سياست، بايد فرآيندهاي نظارتي لحظهسازد ميممكن كم و كاست  بيرا  ويدئوييصدا، داده و 

هايش را عملي  تواند وعده مي يابد و تكامل مي دسترس قابلفناوري  تضمين كنندمنعطف وجود داشته باشند كه 
. هدف غايي بايد اين باشد كه كاربران بتوانند از كاربرد يا وسيله انتخابي خود روي شبكه به اين شرط سازد

 موجود داشته باشند. سرويسبرداري كاملي از  استفاده كنند كه آسيبي به شبكه نرساند و كاربران بتوانند بهره
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  یهای اينترنت سازمان ۳- ۴
هاي درگير در توسعه، مديريت و نظارت آن تكميل  امروزه بحث اينترنت بدون ذكر سازمان

المللي مختلف در نظر گرفته  هاي بين اي از سازمان يافته نخواهد بود. عموماً اينترنت مجموعه سازمان
تصميمات و  .كنند و ثبات اينترنت جهاني كار ميخوب و متداوم شود كه با هم در جهت امنيت  مي

. اين شوند ق فرآيند پايين به باالي مبتني بر اجماع تعيين ميهاي سياسي اغلب از طري  گيري جهت
هاي دولتي   نهادها و  ها و سازمان است كه دولت حاكميتيتغيير از مدل سنتي باال به پايين  ،فرآيند
 كردند. مثالً، ورود سياست به بخش مخابرات سنتي ناشي هاي سياسي را مشخص مي ها و توصيه رهنمود

حاكم شد  آنچهبود.  المللي مخابرات اتحاديه بينهايي چون   نهادگذاران طبق توصيه  تاز ناظران و سياس
شدند و شايد با  ها انجام مي گيري فرآيند همكاري جمعي بود، تصميم جاي بهيند آاعمال اين نوع فر

دايش شدند. با پي مخابرات و با ورودي اندكي از جامعه اجرا مي سرويسدهندگان  ارائه  وگو بين گفت
گيري مجبور به سازگاري با محيط در حال تغيير بوده  هاي مرتبط، اين فرآيند تصميم اينترنت و فناوري
  طلبد. را مي گذاري به فرآيند سياست مختلفنفعان  است كه ورود ذي
 يهاي كاربر ها از جمله بخش خصوصي، جامعه مدني و گروه تمام بخش مختلفنفعان  مدل ذي

سازد. با  هاي تثبيت شده مطرح مي هايي براي هنجارها و روش ين مدل گاهي چالشگيرد. ا را دربر مي
ها فرآيند فراگير درگيري  دولتاين الزام وجود دارد كه گرايي،  اين وجود، با حركت سريع به سمت هم

تصميم  ،. اين امر تضمين خواهد كردرا درك كرده و به سمت آن حركت كنند مختلفنفعان  ذي
هاي گسترده عمومي را در نظر  ها و ديدگاه گرفته شود كه نگراني يروي مسائل سياس اي آگاهانه

عمومي تبديل  يمخابرات سنتي به مسائل سياس يكه مسائل سياس گيرد. نكته مهم اين است مي
براي  VoIPهاي جديدي چون  فناوريپذيرش هاي دسترسي به مخابرات، رقابت و  اند. مثالً، هزينه شده
هايش را دارند،  كنندگان تقاضاي انتخاب از بين تمام شكل كه مصرف هايي هستند ، زمينهسسرويارائه 

  .سرويسدهنده  تا توانايي انتخاب ارائهمشتري به  سرويسگذاري براي  از قيمت
هاي  دپارتمان ويژه بهها و  چنين به اين معناست كه دولت هم مختلفنفعان  مدل ذي

هاي جهاني قرار داشته باشند و نه  بايد در جريان پيشرفت ارتباطاتفناوري اطالعات و گذاري  سياست
المللي مختلف كه درگير توسعه و تكامل اينترنت  هاي بين نفعان محلي بلكه با سازمان تنها با ذي

يابي به اين هدف ايجاد واحدي درون دپارتمان نظارت  همكاري كنند. يك روش براي دست ،هستند
شود و با  ها اختصاص داده مي هاي جديد و تأثير محلي آن يل فناورياست كه به تحقيق و تحل

. موارد شود ميهماهنگ  يهاي سياس غير سنتي و سازمان فناوري اطالعات و ارتباطاتاستانداردهاي 
  المللي است. هاي بين زير مروري مختصر بر بعضي از اين سازمان
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  ]33[جامعه اينترنت
ISOC به بررسي مسائل  . اين سازمانتأسيس شد 1992در سال كه است  غيرانتفاعي، سازماني

هاي استانداردهاي مسئول  پردازد و مكاني سازماني براي گروه آينده اينترنت مي دربارهعمومي  يسياس
رود.  به شمار مي 1معماري اينترنت هيئتو  كارگروه مهندسي اينترنتزيرساخت اينترنت از جمله 

هاي مرتبط با اينترنت   كننده نوآوري اطالعات و آموزش اينترنت و هماهنگ اتاق تهاتر عنوان بهچنين  هم
المللي در كشورهاي در حال  هاي آموزشي شبكه بين به اجراي برنامه ISOC .كند سراسر جهان عمل مي

اندازي و حفظ زيرساخت اينترنت در بسياري  ، با اين حال، نقش مهمي در راهكند ميتوسعه نيز كمك 
  دارد. از كشورها

ISOC  انجمن محلي سراسر  100عضو فردي در بيش از  000,40عضو سازماني و  80بيش از
 ،آمريكاي شمالي ،اي آن در آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكاي التين و كارائيب هاي منطقه جهان دارد. اداره

  هستند.ژنو، سوئيس و  ، اياالت متحده آمريكاواشنگتن
  

  كارگروه مهندسي اينترنت
هاي مرتبط با  و ساير فناوري TCP/IPهاي  استانداردها و پروتكل گروه مهندسي اينترنتكار

كارگروه مهندسي مأموريت براي  مسئله: RFC3935دهد. طبق بيان  مي ترويجاينترنت را توسعه و 
  :چنين است اينترنت

ايجاد  ندسي اينترنتكارگروه مهبهتر ساختن كار اينترنت است. مأموريت  كارگروه مهندسي اينترنتهدف 
مرتبط است كه بر طراحي، استفاده و مديريت اينترنت براي بهتر ساختن كار  مهندسيو فني كيفيت باال، اسناد 
هاي عمل فعلي و اسناد  گذارند. اين اسناد شامل استانداردهاي پروتكل، بهترين شيوه اينترنت تأثير مي

  .]34[شوند اطالعاتي مختلف مي
  

دهد و بيشتر  هاي مختلف انجام مي وظايفش را از طريق كارگروه اينترنتكارگروه مهندسي 
كند. هيچ  چنين سه جلسه در سال برگزار مي گيرد. هم هاي پستي صورت مي كارش از طريق فهرست

  وجود ندارد. كارگروه مهندسي اينترنتالزامي براي عضويت رسمي در 
شوند.  ) منتشر ميRFC( 2ارائه توضيحي درخواست برا صورت بهاستانداردهاي واقعي اينترنت 

سازند و سپس براي  هاي مرتبط با اينترنت را مستند مي ها اساساً تحقيقات و فناوري اين درخواست
استانداردهاي  عنوان بهمرتب  طور بهها  بعضي از آن گردند. همتايان ارائه ميبازبيني و ارائه توضيحات به 

زيرا هاي اينترنت نيستند، استانداردارائه توضيحات، هاي  درخواست شوند. تمام منتشر مي IETFاينترنت 

                                                 
1- Internet Architecture Board (IAB) 
2- Request for Comment 
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 انجام ]RFC Editor]35توسط  RFCشوند. ويرايش و نشر  برخي براي اهداف اطالعاتي منتشر مي
  .شده استتأسيس  ISOCشود كه توسط  مي

  
IESG  

ند و فرآي كارگروه مهندسي اينترنتبر مديريت فني  1گروه هدايت مهندسي اينترنت
 مديره هيئتهاي مورد تأييد  استانداردهاي اينترنت نظارت دارد. اين نظارت طبق قوانين و رويه

Trustees شود. جامعه اينترنت انجام مي  
  
IRTF  

است و  كارگروه مهندسي اينترنت) سازمان خواهر IRTFكارگروه تحقيقات اينترنت (
هاي كوچك  ده با تمركز و كار بلند مدت گروهتحقيقات مهم براي تكامل اينترنت آين ترويجمأموريتش، 

تحت  IRTFاست.  ]36[و فناوري اينترنت ها، كاربردها، معماري  تحقيقاتي بر عناوين مرتبط با پروتكل
 كند. عمل مي IESGمديريت گروه هدايت تحقيقات اينترنت است كه همانند 

  
IAB  

IAB  توسطISOC  بر تعدادي از و  است فته شدهبه كار گربا توسعه فني و مهندسي اينترنت
اينترنت را  »تصوير بزرگ«چنين  همنظارت دارد.  IRTFو  كارگروه مهندسي اينترنتجمله  ها از كارگروه

 هيئت عنوان بهچنين  سازي بلند مدت است. هم ريزي و هماهنگ كند و درگير برنامه مطالعه مي
 يها اداره شماره ابخنظارت دارد؛ انت RFC Editorكند؛ بر  عمل مي IESGاقدامات تجديدنظر در برابر 

 كارگروه مهندسي اينترنتاست؛ و بر همكاري  ISOCكند؛ بدنه مشورتي  را تأييد مي 2منتسب ينترنتيا
  نظارت دارد. استانداردهاهاي  با ساير بدنه

  

  ]37[هاي اينترنتي منتسب اداره شماره
است كه اينترنت را عناصر كليدي  مسئول هماهنگي بعضي هاي اينترنتي منتسب اداره شماره

باشد كه از جهان گستري شود تا شبكه  دارند. در حالي كه اينترنت احيا مي وقفه نگه مي مداوم و بي
 صورت بهكه  هاي اصلي اينترنت وجود دارد هماهنگي مركزي آزاد است، اما نياز فني براي بعضي بخش

  است. هاي اينترنتي منتسب اداره شمارههده كننده بر ع جهاني هماهنگ شوند و اين نقش هماهنگ

                                                 
1- Internet Engineering Steering Group (IESG) 
2- Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
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هاي عددگذاري را  و سيستمفرد  منحصربهكدهاي  هاي اينترنتي منتسب اداره شماره، بخصوص
اينترنت را هدايت كه ) يها ي فني (پروتكلاستانداردهاكند كه در  و نگهداري ميداده تخصيص 

را كه به  IPهاي جهاني  و آدرس م نام حوزهسيستشوند. اين كدها و اعداد ريشه  كنند، استفاده مي مي
  .گيرند يابند در برمي ) اختصاص ميRIRsاي ( هاي اينترنت منطقه كننده ثبت

ترين مؤسسات اينترنت است كه فعاليتش به  يكي از قديمي هاي اينترنتي منتسب اداره شماره
جامعه توسط كه انتفاعي غيرو المللي  بين ي، سازمانICANNامروزه تحت  ؛گردد مي باز 1970دهه 

تأسيس  هاي اينترنتي منتسب اداره شمارههاي مسئوليت  سازي حوزه اينترنت براي كمك به هماهنگ
  .كند ، عمل ميشد

  
ICANN  

را فردي  منحصربههاي  شناسه )ICANNهاي منتسب ( ها و شماره شركت اينترنتي براي نام
سيستم و  IPهاي  ها شامل آدرس اين شناسه .كند يها كار م آن بر اساسسازد كه اينترنت  هماهنگ مي

مديريت  هاي اينترنتي منتسب اداره شمارهمعموالً توسط  ICANNهستند. وظايف فني  نام حوزه
به مربوط  ICANNهاي  است. بقيه فعاليت ICANNو عمليات  گذاري شوند كه تحت سرمايه مي

هاي پشتيباني و  اي از سازمان ق مجموعهشود. بيشتر اين كار از طري مي يسازي سياس هماهنگ
  ).3-8گيرد (شكل  هاي مشورتي صورت مي كميته

  

  
  ICANNساختار سازماني  3-8شكل 

 /ICANN, http://www.icann.org/aboutمنبع: 
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  ]38[كنسرسيوم وب جهان گستر
هاي عضو،  المللي است كه سازمان ) كنسرسيومي بينW3C( وب جهان گستركنسرسيوم 

هدايت  ،كنند تا استانداردهاي وب را توسعه دهند. مأموريتش دان تمام وقت و مردم با هم كار ميكارمن
كه رشد بلند  هايي است ها و دستورالعمل به پتانسيل كاملش از طريق توسعه پروتكل وب جهان گستر

شبيه  تكارگروه مهندسي اينترنتواند به  مي كنسرسيوم وب جهان گستركنند.  مدت وب را تضمين مي
  هاي مرتبطش تمركز دارد. بر وب و فناوري كه اين جز بهباشد، 

هاي  هاي وب كه توصيه با ايجاد استانداردها و دستورالعمل كنسرسيوم وب جهان گستر
 110هاي  كند. بعضي از توصيه شوند مأموريتش را دنبال مي ناميده مي كنسرسيوم وب جهان گستر

كنسرسيوم وب جهان هاي  اند. ساير فعاليت منتشر شده 1994از سال  كنسرسيوم وب جهان گستر
  وب.بحث درباره افزار و گردهمايي باز براي  عبارتند از: آموزش و دسترسي، توسعه نرم گستر

براي دسترسي  مورداستفادهافزار  افزار و سخت وب كه به توانايي نرمچندمحيطي پذيري  تعامل
رود. اين  به شمار مي كنسرسيوم وب جهان گسترهاي  آرمان يكي از  همكاري اشاره دارد، برايبه وب 

شود.  هاي وب دنبال مي ها و پروتكل ) براي زبانغيراختصاصيآرمان از طريق انتشار استانداردهاي باز (
بازار و وب شدگي  چند قطعهاز طريق اين استانداردها به دنبال اجتناب از  كنسرسيوم وب جهان گستر

  است.
  است. كنسرسيوم وب جهان گستر، مدير وب جهان گسترتكر مب تيم برنرزلي

  
انجمن نظارت بر و  نظارت بر اينترنت كارگروه، اجالس جهاني جامعه اطالعاتي

  اينترنت
متشكل از دو كنفرانس به ميزباني سازمان ملل متحد بود. يكي  1اجالس جهاني جامعه اطالعاتي

بهبود دسترسي به اينترنت در جهان در حال توسعه  هوسيل بهاز اهدافش از بين بردن شكاف ديجيتالي 
در تونس، برگزار شدند.  2005و دومين در سال ژنو، سوئيس در  2003بود. نخستين كنفرانس در سال 

 دهنده پيشگام را داشت. نقش سازمان المللي مخابرات اتحاديه بين

براي  دسترس قابلالعاتي مبتني بر دانش تسهيم شده و جامعه اط ]39[ 2جلسه ژنو بيانيه اصول
را تعيين كرد.  2015درصد جهان تا سال  50آرمان آنالين شدن  ]40[ 3اقدام . طرحفتپذيرهمگان را 

بر گذاري و نظارت  مسائل مربوط به سرمايه و يابي به اين آرمان بيان نشد با اين وجود، نحوه دست
اجالس جهاني ) پس از WGIGر اينترنت (نظارت ب كارگروهاينترنت پوشش داده نشدند. به همين دليل، 

                                                 
1- World Summit on the Information Society (WSIS) 
2- Declaration of Principles 
3- Plan of Action 
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هاي  پيشنهاد طرحبررسي و  نظارت بر اينترنت كارگروهوظيفه ايجاد شد.  2003ژنو  جامعه اطالعاتي
و ارائه نتيجه كار در قالب گزارش مالحظه و  2005اينترنت تا سال بر نظارت در زمان مناسب عملي، 
 كارگروه، بخصوصبود.  2005در تونس  عه اطالعاتياجالس جهاني جام دوم مناسب براي مرحلهاقدام 

ف كار براي نظارت بر اينترنت و شناسايي مسائل سياست يدر جهت توسعه تعر نظارت بر اينترنت
  .]41[كرد نفعان در اين فرآيند اقدام مي عمومي مرتبط و نقش ذي

و  ]42[ 1سمنجر به تعهد تون 2005در تونس  اجالس جهاني جامعه اطالعاتيكنفرانس دوم 
 .شد ]44[)IGFو تشكيل انجمن نظارت بر اينترنت ( ]43[براي جامعه اطالعاتي 2دستور كار تونس

جمن جديدي دستور كار تونس براي جامعه اطالعاتي از دبير كل سازمان ملل متحد دعوت كرد تا ان
باز و جامع  ينديآطي فر 2006) تا سه ماهه دوم سال 67نفعي (بند  چند ذي وگوي سياسي براي گفت

نفعي براي بررسي مسائل نظارت بر  انجمني چند ذي انجمن نظارت بر اينترنت) تشكيل دهد. 72(بند 
اجالس جهاني جامعه هاي  جراي نتيجه كنفرانسااينترنت و پشتيباني از دبير كل سازمان ملل متحد در 

جامعه مدني (شامل است. گروه مشورتي متشكل از اعضاي بخش خصوصي، دولت و جامعه  اطالعاتي
درباره مسائل مربوط به تشكيل  انجمن نظارت بر اينترنتدانشگاهي و فني) براي مشاوره با دبيرخانه 

  تشكيل شد. انجمن نظارت بر اينترنتجلسات 
و  2006دستور كار پنج ساله دارد، اولين جلسه آن در آتن، يونان  انجمن نظارت بر اينترنت

دسترسي، تنوع، مضامين بر  2006جلسه آتن  :برگزار شد 2007رزيل ب ،جلسه دوم در ريودوژانيرو
اضافه  2007پنجم در جلسه مضمون  عنوان بهفضاي باز و امنيت تمركز داشت. منابع بحراني اينترنت 

الشيخ مصر؛ و ويلينويس ليتواني  مبه ترتيب در حيدرآباد هند؛ شر 2010و  2009، 2008. جلسات شد
انجمن نظارت بر ت و پنجم انجمن عمومي سازمان ملل متحد دستور كار برگزار شدند. جلسه شص

در  انجمن نظارت بر اينترنت. اخيراً، جلسه شش ساله ]45[سال ديگر تمديد كرد 5را براي  اينترنت
اينترنت «اين جلسه  مضمون. برگزار شدكننده  شركت 2000بيش از  با 2011نايروبي كنيا در سپتامبر 

انجمن نظارت بايد توجه داشت كه بود. » هنده تغيير: دسترسي، توسعه، آزادي و نوآوريد شتاب عنوان به
نفعي  وگوي چند ذي گفتآزاد  مجمعبيشتر ، بلكه است گذاري نبوده سياست پيكره تا كنون بر اينترنت
  .ه استشدبندي  آذربايجان زمان يباكو براي 2012 برگزاري مجمع سالبوده است. 
  

                                                 
1- Tunis Commitment 
2- Tunis Agenda 
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  ]RIR)(]46اينترنت اي  طقهكنندگان من ثبت
در هر منطقه، مديريت، توزيع و ثبت فضاي آدرس عددي اينترنت و منابع مربوطه مسئوليت 

در حال حاضر  اي اينترنت منطقه كننده پنج ثبتروند.  به شمار مي اي اينترنت كنندگان منطقه ثبت
  ).3-1وجود دارد (جدول 

  
  اي هاي اينترنت منطقه بايگاني 3-1جدول 

اي اينترنتكنندگان منطقه تثب  دهي سرويسمنطقه  
APNIC آسيا و اقيانوسيه   

RIPE NCC اروپا و خاورميانه  
ARIN  جنوب صحراي آفريقاآمريكاي شمالي و  

LACNIC  كارائيبحوزه درياي آمريكاي التين و  
AfriNIC آفريقا  

  ..ARIN, http://www.arin.net/community/rirs.html منبع:
  

طيف را تأسيس كرد،  اي اينترنت كنندگان منطقه ثبتكه  هاي اينترنتي منتسب شماره اداره
واگذار اينترنت اي  كنندگان منطقه ثبت) را به IPهاي آدرس  مجموعه(اي از منابع اينترنتي  گسترده

ها  ها و ترويج بهترين روش سياستانسجام اين منابع را به مناطق خودشان تخصيص دهند. تا كند  مي
ها حاصل  اينترنت و ساير سازماناي  منطقه كنندگان ثبتبراي اينترنت از طريق هماهنگي نزديك بين 

  شود. مي
دهند  ) را تشكيل ميNROبا هم سازمان منابع عددي ( اي اينترنت منطقه كننده پنج ثبتاين 

د، از جمله ناينترنت را بر عهده دار اي كنندگان منطقه ثبتهاي مشترك  كه وظيفه انجام فعاليت
  .است يسياس يو هماهنگارتباطي هاي  هاي فني مشترك، فعاليت پروژه

  

  خودآزمايي 
  دهد؟ اجراي اينترنت را توسعه مي هاي اصلي كدام سازمان استانداردهاي فناوري -1
  ؟كنند ميها كار  ه اينترنت با آنهايي است ك اعداد و نام مديريت اجراييكدام سازمان مسئول  -2
  دهد؟ ارائه ميرا چه خدماتي  ،منطقه شما اي اينترنت نطقهكنندگان م ثبت -3
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۵ -۳ IPv6  
IPv6  نسل بعدي پروتكل اينترنتي است؛IPv6 روي دنباله IPv4 كه بيشتر اينترنت امروزي  است

را در نظر دارد، عدد بزرگي كه تا به حال به  IPد آدرس رچهار ميليا IPv4كند.  آن كار مي بر اساس
آخرين  2011در فوريه  هاي اينترنتي منتسب اداره شمارهيافته است.   د اختصاصها و افرا سازمان
 .]47[اي اختصاص داد منطقهكنندگان  ثبترا به  IPv4هاي  آدرس

براي اينترنت آينده كافي نخواهد  IPهاي فعلي  ، روشن شد كه تعداد آدرس1990در اوايل دهه 
با  كارگروه مهندسي اينترنتوع پيشنهاد شدند و هاي مختلفي براي پرداختن به اين موض بود. روش

 IPv6از  ها براي پيشنهاد درخواستاولين تعريف ها به   پاسخ داد. اين تالش به آن ييها تشكيل كارگروه
  .]48[انجاميد 1998در سال  IPv6و انتشار فعلي  1996در سال 

IPv6، ]48[ 1038 ×4/3  انتها به انتهاايده اتصال  اسبر اسدهد. اينترنت اصلي  ارائه ميرا آدرس 
در اين جهت  IPv6تواند مستقيماً با دستگاه ديگري ارتباط برقرار كند) و  ه ميايك دستگ(ساخته شد 

  گردد. يك گام به عقب برمي
  

در  NATشد.  ابداع IPv6هاي منبع  روش رسيدگي به محدوديت عنوان به )NAT( 1ترجمه آدرس شبكه
 مختلفبا كامپيوترهاي  WANرا در طرف  IPv6تواند يك آدرس عمومي  شود و مي مسيرياب يا دروازه اجرا مي

به اشتراك بگذارد. بنابراين،  LANسمت غيرعمومي) در  و قابل مسيريابي اينترنتي خصوصي IPهاي  (با آدرس
ا اين به اينترنت دسترسي داشته باشند. ب IPv6دهد وسايل بسيار زيادي از طريق يك آدرس عمومي  امكان مي

شود  اي استفاده مي سازد. وقتي از شبكه را فراهم نمي در اينترنتبراي وسايل انتها به انتها را اتصال  NATوجود 
  توانند بهينه عمل كنند. ها و خدمات نميدبعضي كاربر ،كند را اجرا مي NATكه 

  
 ي برايتغييراتبايد كه بدين معني است ، IPv6هاي موجود، از طريق  افزايش تعداد آدرس

ار گروه رقم متشكل از چه IPv6اعمال شوند. آدرس  در اينترنتهايي  نمايش چنين آدرس استفاده و
  است به اين صورت:

202.62.220.198 
  

  متشكل از هشت گروه چهارتايي ارقام در مبناي شانزده است: IPv6آدرس 
 
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 

  

  شوند: وب به اين صورت استفاده و نمايش داده مياين دو آدرس روي مرورگر 
  

                                                 
1- Network Address Translation 
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IPv4   http://202.62.220.198/ 
IPv6   http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]/ 

  
IPv6 هاي  غير از افزايش تعداد آدرسIP سازد: موارد زير را ممكن مي  

پيكربندي  خودكار طور به IPv6ام اتصال به شبكه گهنتوانند  وسايل مي -1پيكربندي خودكار
شود درخواستي براي پارامترهاي پيكربندي  اي براي اولين بار به شبكه متصل مي شوند. وقتي وسيله

مسيرياب با پارامترهاي  ،شوند هايي كه براي انجام اين كار پيكربندي مي كند. براي شبكه ارسال مي
  پيكربندي اليه شبكه پاسخ خواهد داد.

شوند كه به  چندين بار دريافت مي ؛كند ها يك بار اطالعات را ارسال ميمنبع تن -2چندپخشي
  كند. كارايي شبكه كمك مي

را  GB4تا  IPv6در حالي كه  ،ظرفيت را دارد KB 64محدوديت  IPv4 -3هاي عظيم حجم
  دهد. انجام مي

، جزء الينفك پروتكل IP اليه شبكهاحراز هويت گذاري و رمز، پروتكل IPSEC -4امنيت
  است. IPv6بتني بر م

، ادامه يي وسيلهجا جابه به هنگامتواند بدون وقفه  انتقال فايل يا داده مي -5جايي هقابليت جاب
  داشته باشد.

اي و غيره كه نياز به كيفيت  پشتيباني بهتري براي كاربردهاي چندرسانه -6سرويسكيفيت 
  دارند وجود دارد. تضمين عملكرد مبتني بر اولويت است. سرويس

هاي تجزيه شده و پشتيباني از  بندي كارآمدتر بخش سرهم -7ريابي بهتريهاي مس ويژگي
  هاي امروزي وجود دارد. ها و مسيرياب شبكه

  
  IPv6شكاف ديجيتالي 

بيشتر و بيشتر، وسايل و خدمات را كه براي برقراري ارتباط  ، كاربردهايفناوري اينترنت تكامل
تنها  نيازمنديدهد. اين  ادامه مياست، نياز  IPهاي  به آدرس صلمتو يكپارچه شدن در دنياي به هم 

فناوري اطالعات و هاي ملي  در استراتژي IPv6شود. بنابراين انتقال به  تأمين مي IPv6 وسيله به
در تضمين آمادگي زيرساخت ملي اينترنت براي كليدي  يتواند نقش ضرورت دارد. دولت مي ارتباطات

د داشته باشد. ناتواني در انجام اين امر احتماالً شكاف ديجيتالي اينترنت را به تعامل با اينترنت جدي

                                                 
1- Auto-Configuration 
2- Multicast 
3- Jumbo Grams 
4- Security 
5- Mobility 
6- Quality of Service 
7- Better Routing Features 
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خواستار  احتمال زياد  به IPv6دار از رهاي برخو هاي كاربردي و خدمات در بخش برنامهآورد.  وجود مي
دي و هاي كاربر در دوره كوتاهي از زمان، اين برنامه .بودخواهند ن IPv6انتقال به خدمات مبتني بر 

خواهند  هستند و مي IPv6دار از ركنند برخو ها استفاده مي خدمات فرض خواهند كرد كاربراني كه از آن
اين فرض ارائه دهند. اين امر موجب شكاف  بر اساسهاي كاربردي و خدماتشان را  مهندسان برنامه

اي  از منطقه سرويسكنند به برنامه كاربردي يا  شود كه سعي مي براي كاربراني مي IPv6ديجيتالي 
يافته را  ها و كاركردهاي تقليل دسترسي داشته باشند. ممكن است اين كاربران ويژگي IPv6بدون 

  ها كار نكند. اصالً براي آن سرويسبرنامه كاربردي يا يا  تجربه كنند
  

  IPv6حركت به سوي 
در  IPv6اي ه در جهان در حال توسعه است. اكثريت تخصيص IPهاي  بيشترين نياز به آدرس

اقيانوسيه به  و آسيا ،هاي اخير آمريكاي شمالي و اروپا هستند. در سال ويژه بهجهان توسعه يافته، 
ترين و پوياترين بازار اينترنت تبديل شده است و در عين حال بيشترين نياز در اينجاست.  بزرگ
هاي  كافي نيستند (شكلاين منطقه در به تقاضاهاي مورد انتظار  دهي سرويسبراي  IPv4هاي  آدرس

). بعضي كشورهاي آسيايي خيلي زود اين ببينيد اي منطقه IPهاي  براي مرور تخصيصرا  3-10و  9-3
  هستند.پيشگام  IPv6تحقيق و توسعه در نكته را متوجه شدند و اكنون 

  

  
  دهندگان خدمات اينترنتي ارائهها LTRبه  IPv6 ،RIRهاي ساالنه  تخصيص 3-9شكل 

 .Numbers Resource Organization, http://www.nro.orgمنبع: 
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گذاري در  ريزي جامع و سرمايه يك شبكه اتفاق نخواهد افتاد. برنامه IPv6حركت به سوي 
ريزي،  هاي كاربردي الزم است. كليد آن شروع فرآيند برنامه ارتقاي تجهيزات و در برخي موارد، برنامه

  است. IPv6ه جامعه كاربران؛ و ادامه حركت نقشه راه براي استقرار نفعان، از جمل درگير كردن تمام ذي
است كه نقش مهمي در استقرار  IPv4هاي  توانايي در برگرفتن آدرس IPv6يك ويژگي 

اي نزديك  زمان در آينده هر دو بايد هم IPv4و  IPv6. خواهد داشتاي و اجراي شبكه هيبريدي  مرحله
ضمين كنند. با اين وجود، احتماالً تجهيزاتي وجود خواهد داشت كه اجرا شوند تا انتقال روان را ت

هاي موجود در حركت به  گزيني خواهند داشت. بعضي گزينهجاي بهارتقا يابند و نياز  IPv6توانند به  نمي
  عبارتند از: IPv6سوي 

پيكربندي  IPv6و  IPv4ها و ساير وسايل ممكن است با  مسيرياب -»1اي دو پشته«وسايل 
  »صحبت كنند.«بتوانند با هر دو نوع شبكه  كه طوري بهوند ش

  

  
اينترنت  كنندگان ثبتيافته ( اختصاص IPv4فضاي آدرس  - IPv4هاي  تخصيص 3- 10شكل 

  2010تا دسامبر  1999)، ژانويه مشتريان راياي ب منطقه
  .Numbers Resource Organization, http://www.nro.orgمنبع: 

  
هاي  ممكن است براي گرفتن درخواست» اي دو پشته«وسايل  -IPv6/IPv42ه مترج

ارسال نمايند و سپس  IPv4تغيير دهند، به مقصد  IPv4ها را به  طراحي شوند، آن IPv6هاي  ميزبان
  طريق پردازش كنند. به هميناطالعات برگشتي را 

ين كامل و مستقيمي ب IPv6كه مسير  IPv6وسايل  -IPv63 از طريق IPv4 زني تونلي
  ارتباط برقرار كنند. IPv4درون  IPv6 نگارهاي سازي داده كپسولهتوانند از طريق  مي ،خودشان ندارند

                                                 
1- "Dual Stack" Devices 
2- IPv4/IPv6 Translation 
3- IPv4 Tunnelling of IPv6 
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IPv6 ي بوده است. لينوكس از سال دسترس قابل، در سطح سيستم عامل براي مدت زيادي
 Microsoft Windows XP (SP1) Server 2003) پشتيباني كرده است. V2.1.8(كرنل  IPv6از  1996

سازي  ، اگرچه ممكن است نياز به فعالهستندي دسترس قابل IPv6ي صورت بههاي بعدي عموماً  و نگارش
 اش هاي بعدي و نگارشMac Os X v10.3 طور  همينو  Winsows Vistaو پيكربندي داشته باشند. 

 ccTLDاينترنت دارد و چند  سيستم نام حوزهچنين نياز به تغيير  هم IPv6 هستند. IPv6مبتني بر 
  ، FJ (Fiji) ،JP (Japan) ،KR (Republic of Korea) از جمله ؛اند قبالً اين كار را انجام داده

NZ (New Zealand)  وVN (Viet Nam) است.  
برنامه كاربردي «آهسته بوده است. به احتمال زياد دليلش فقدان فعلي  IPv6جذب گسترده 

براي كاركردش دارد و همه جوامع كاربري به آن  IPv6ه اي كاربردي كه نياز ب برنامه ؛است» كننده بذج
 ويژه بهاينترنت  سرويسدهندگان  ارائهشود.  ميتقاضا ، موجب ايجاد وسيله بديند شد، نخواه مند عالقه

ها معموالً ترجيح  اند. آن نيز آهسته عمل كرده انتها به انتهادر جهان در حال توسعه، در ارتقاي اينترنت 
آدرس مشترك  عنوان بهاز آن مشتريان ارائه دهند كه انتظار دارند  مشتريانبه  IPرس دهند يك آد مي

هاي روي شبكه  كنند تا اتصال به ساير دستگاه را به آن متصل مي NATاستفاده كنند و وسيله 
  شان را ممكن سازند. داخلي

، دولت اياالت 2005اند. در سال  هاي مثبتي برداشته ها گام با اين حال، اخيراً بعضي دولت
را در دستور كار خود قرار داده  IPv6به ستون فقرات  ]49[2008هاي دولتي تا ژوئن   نهاداتصال متحده 

يابي به وضعيت  با هدف دست 2003) را در سال IPv6پروژه اينترنت نسل بعدي (مبتني بر  چين. است
را دارند و ساير  IPv6نيز استراتژي . ژاپن و جمهوري كره ]50[اندازي كرد راهسايبري در فضاي  رهبري

، 2010در سال  .ريزي يا تحقيق در اين زمينه هستند ها در اين منطقه در مراحل مختلف برنامه ملت
هاي بخش عمومي تا  هاي دولتي و شركت ملي خود را اعالم كرد كه دپارتمان IPv6دولت هند نقشه راه 

 2011اينترنت بايد بتوانند تا پايان  سرويسدهندگان  انتقال يابند و ارائه IPv6بايد به  2012مارس 
  .]51[را ارائه دهند IPv6خدمات 

  

  ]IPv6]52 به ها در گذر نقش دولت
بعضي  .دارند IPv6نقش كليدي در گذر به  IPv6 استقرار ها با افزايش آگاهي و ترغيب دولت

ها  حياتي است. بر همين اساس، آنبراي رشد و تداوم خدمات دولتي  IPv6دانند كه استقرار  ها مي دولت
هاي آزمون،  كنند و بعضي بسترسازي ميمبادرات  IPv6نفعان در انتقال به  به درگير ساختن ذي

  اند. تداركات را معرفي كرده يهاي سياس ها و سنجش انگيزه
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كنند و  را براي استفاده خود اجرا مي ITهاي داخلي بسيار بزرگ  ها شبكه چنين دولت هم
تر در سطح  دهنده جذب گسترده شتاب عنوان بهداشته و  IPv6در استقرار را نند نقش مهم الگو توا مي

به  دهي سرويستبديل به ابزار اصلي دولت براي  اي فزاينده طور بهملي باشند. خدمات دولت الكترونيكي 
و هاي مالياتي  پر كردن اظهارنامه ،اسناد ،ها دسترسي به اطالعات دولتي، فرم ؛شوند شهروندانش مي

يش ، غير از نماIPv6دولت با استقرار از آن جمله است؛ پذيري و تداوم شبكه حياتي  ثبات ،چنين هم
نيستند و به  IPv4هاي  ، تضمين خواهد كرد كه خدماتش تحت تأثير اتمام مصرف آدرسرهبريت

  شهروندان ادامه خواهد داد. هگسترش خدمات متمركز ب
باشد.  IPv6در صف جلوي حركت به  بايد، دولت 2011از سال  IPv4هاي  با پايان مصرف آدرس

براي اقتصاد  ويژه بهپذيري و تداوم براي گسترش پيوسته و كاركرد اينترنت و  رسيدگي به ثبات
در اقتصاد جهاني و اقتصاد ديجيتالي حياتي است. نداشتن برنامه انتقال در نهايت بر نقش و كاركرد 

  تواند بردارد: تصادها تأثير خواهد گذاشت. حداقل دولت سه قدم مينحوه تعامل با ساير اق
اينترنت و  سرويسدهندگان  ارائه ،ها بنگاهامداد و ارزيابي از طريق همكاري با  :1امداد و ارزيابي -1

شود. گروه  تر اينترنت انجام مي گستردهجامعه نفعان محلي و  دهندگان مخابرات، ذي ارائه
هاي مختلف  تواند براي كمك به اين فرآيند تشكيل شود و سازمان نفعي مي مشورتي چند ذي

 توانند به اين فرآيند اينترنتي) وجود دارد كه مي جامعهالمللي (برخواسته از  اي و بين منطقه
كل)  عنوان بهبدهند. ارزيابي وضعيت كنوني شبكه (اينترنت به دولت و اقتصاد  كمك و مشاوره

  كمك خواهد كرد. IPv6براي گذر به  به ارزيابي ميزان كار الزم
كنند،  هاي بزرگ را براي استفاده خود اجرا مي ها شبكه طور كه دولت همان :2الگو بودن -2

سازي  مركزي براي هماهنگ  نهادباشند. ايجاد  هاي داخلي خود نيز گوي انتقال شبكهتوانند ال مي
با  IPv6اند بر سر مسائل انتقال تو مي  نهادانتقال دولت يك گزينه خوب براي تأمل است. اين 

انتقال داخلي و دستور  هاي صنعت همكاري داشته باشد. تنظيم سررسيدهاي شفاف براي تاريخ
  را افزايش خواهند داد. IPv6در عرضه خدمات و تدارك تجهيزات، جذب  IPv6كار قرار دادن 

اد را تشخيص داد، و نقش آن در آينده اقتص IPv6دولت اهميت  كه اين محض به :سازي قانع -3
و انتخاب  IPv6اي برقرار كند. حمايت شديد از نياز به حركت به سوي  بايد ارتباط گسترده

عالوه، ايجاد انگيزه براي  تواند مؤثر واقع شود. به براي كمك به اين فرآيند مي IPv6قهرمان 
اند، كمك به تحقيق و  هايي كه گذر كرده قبيل تخفيف مالياتي به سازماناز  -IPv6حركت به 

  تواند به كل فرآيند كمك كند. مي -توسعه و ايجاد بسترهاي آزمون
 

                                                 
1- Outreach and Assessment 
2- Lead by Example 
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  خودآزمايي 
  چيست؟ IPv6دليل اصلي انتقال به  -1
 كدامند؟ IPv6ساير مزاياي  -2

  

  هايي براي تفكر پرسش
  ست؟در كشور شما چگونه ا IPv6وضعيت استقرار  -1
  در كشور شما وجود دارد؟آن يا سياست حركت به سوي  IPv6 سربر آيا بحث  -2
 چه تأثيري بر اقتصاد محلي و جايگاهش در اقتصاد جهاني خواهد داشت؟ IPv6 موقع بهعدم انتقال  -3

  

  رايانش نسل بعدی ۶-۳
بر يافتن يافته است، بعضي  هاي نسل بعد افزايش فناوريانواع همراه با بلوغ فناوري اينترنت 

هاي تلفني  هاي جديد و خالق انجام امور قديمي مانند تعامل با ديگران در باشگاه، برقراري تماس روش
  اند. هاي توليدي يا صنعتي تمركز داشته يا پايش سيستم

  
  هاي اجتماعي شبكه

هاي اجتماعي است. اين  شبكه ،ايده نسل بعدي كه در واقع در سال اخير به وقوع پيوسته
 مند عالقهاند و  هايشان را به اشتراك گذاشته كه عاليق و فعاليتت كاربراني اسجوامع مبتني بر  اه شبكه

براي جوانان طرفدار اينترنت  ويژه بهسازي اجتماعي  هاي شبكه به تعامل با ديگران هستند. سايت
هاي اجتماعي  هكه نياز به حضور فيزيكي دارند. شبك است هايي شده و گروه ها جايگزيني براي باشگاه

هاي فعال محيط زيست تا  فرنگي، از گروه موجود انواع عاليق، از تربيت سگ تا زمان رشد گوجه
  دهند. را ارائه مي ها هاي سياسي تا ورزش و بازي كمپين

، ها توانند از طريق وبالگ شبكه اجتماعي مبتني بر وب است و كاربران ميمطلوب سايت 
زني، ايميل و ساير  گذاري فايل (عكس، اسناد، موسيقي و غيره) گپ كوگو، به اشترا گفتهاي  فوروم

اي با يكديگر تعامل كنند. در بعضي موارد، بازاري براي فروش محصوالت و خدمات،  اشكال چندرسانه
هاي شبكه  هايي از سايت ها وجود دارد. نمونه اي و مانند اين منطقه محلي ورويدادهاي رساني  اطالع

و  Facebook (www.facebook.com) ،Hi5 (www.hi5.com)ند از: اجتماعي عبارت
(www.myspace.com) MySpace.  



  
  
  
 
  

  : روندهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد دولتي4 سرفصل   90
 

  
  http://www.facebook.comو  Facebookسازي اجتماعي  شبكه سايت وب 3- 11شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
 

يا  دكنن تخصصي را جذب ميجامعه د كه نهاي شبكه اجتماعي وجود دار سايتنوعي چنين  هم
 سرويسها يا  تماس اي از كار، ايجاد شبكه ها بر زمينه  دهند. اين سايت هدف قرار مي طور خاصي به

گردند و ممكن  حول عاليق تخصصي يا مرتبط با حرفه مي جوامعمرجع و ارجاع تمركز دارد. اين نوع 
ها باشند. دو  انند اينوگو درباره عناويني چون مديريت، فروش و م ها و تاالرهاي گفت است شامل انجمن

هستند.  Xing (www.xing.com) و LinkedIn (www.Linkedin.com)هايي  نمونه از چنين سايت
  دهد. را نشان مياينترنتي  LinkedIn اصلي صفحه 3-12شكل 

انگيز بوده است؛  هاي اجتماعي شگفت طور خاصي استفاده و رشد شبكه طي دو سال گذشته به
Facebook درصد در روز به حساب  50ميليون كاربر فعال دارد كه حداقل  80ند بيش از ك اعالم مي

پايگاه كاربري خود را گسترش داده است كه  Twitterطور مشابه،  . به]53[شوند شان وصل مي كاربري
 .]54[ميليون حساب كاربري دارد 200اكنون 

بر تغيير در سطح اجتماعي،  عنوان ابزار تأثيرگذار هاي اجتماعي به هاي اخير از شبكه در سال
اي شده است. در سطح اجتماعي و سياسي،  كننده يا بازرگاني استفاده گسترده سياسي يا مصرف

شوند. صفحاتي براي  دهي حول يك علت استفاده مي هاي اجتماعي براي ايجاد ارتباط و سازمان شبكه
بازاريابي «(گاهي » دهان به دهان«يغات اند و در بيشتر موارد از تبل اندازي شده ترويج چنين تالشي راه

  شود. شود) براي افزايش آگاهي و قوه تشخيص استفاده مي ناميده مي» ويروسي
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 LinkedInاي  سازي حرفه شبكه سايت وب 3- 12شكل 

 .http://www.linkedin.comمنبع: 

  
حصول ها براي ترويج م هاي اجتماعي توسط شركت كننده/ بازرگاني، شبكه در سطح مصرف

 سرويسكنندگان و كاربران براي بيان مسائل مربوط به  شوند و در عين حال توسط مصرف استفاده مي
هاي  شكايت به شركت، به شبكه جاي بهكنندگان  گيرند. مصرف قرار مي مورداستفادهمحصول  يا

دمات ضعيف يا براي بيرون ريختن خشم و نارضايتي از خ اي رسانه عنوان بهها  مراجعه و از آناجتماعي 
  .]55[كنند محصوالت معيوب استفاده مي

خوبي را براي درگيري با رسانه اجتماعي بهره ببرند. اين پديده   ها نيز بايد از پديده شبكه دولت
تواند كانال خوبي براي  چنين مي سازد. هم ها فراهم مي اي به آن شهروندان و ارائه اطالعات لحظه

تواند كانالي براي شهروندان  عالوه، مي هاي آتي دولت باشد. به ا و مشاورهه نوآوري انداز آوري چشم جمع
هايشان در مورد خدمات ارائه شده را بيان كنند. در حالي كه انتقادات و نظرهاي  ايجاد كند تا ديدگاه

 وگو از اين منفي نيز وجود دارند بايد مثبت تلقي شوند و پاسخ مناسب داده شود. درگيري و ابزار گفت
  دولت كليدي هستند. ديدگاهنظر از 
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  هاي اجتماعي مسائل مربوط به شبكه
 تر و كاربرد در ميان نسل جوان ويژه بههاي اجتماعي شهرت بااليي دارند،  در حالي كه شبكه

 موردديدگاه سياسي كه بايد از  در حال رشد است، اما مسائلي هستندجهان با آهنگي سريع در  ها آن
اند، بر مديريت هويت و  ي رايج متمايز شدهها اخيراً در رسانهچنيني كه  ايندو موضوع  گردند.واقع  توجه

  حريم خصوصي تمركز دارند.
تر، معموالً آزادي عمل كمي در استفاده از  نسل جوان ويژه بهشبكه اجتماعي، مطلوب كاربر 

طالعات (عكس، ويديو يا بران اغلب ارهاي اجتماعي و اطالعات به اشتراك گذاشته شده دارد. كا شبكه
تر،  دهند. براي نسل قديمي ميقرار متن) مختلفي را كه ممكن است شخصي باشند روي صفحه خود 

دوستان آنالين هميشه دايره زماني كه  ويژه بهگذاري آنالين خيلي زيادند.  اشتراكبه ت براي ااين اطالع
مجازي باشند كه كاربر هرگز در  ها ممكن است دوستان شناخته شده نيست، بعضي از آن خوبي به

  ها را مالقات نكرده است. دنياي فيزيكي آن
 صورت بهميزان اطالعاتي كه  كه ايندارد. يكي  منظراين موضوع از نظر مديريت هويت دو 

خيلي عظيم باشد. در واقع ممكن است شخصي  شود ممكن است آنالين به اشتراك گذاشته مي
ي آنالين مختلف يك كاربر را كنار هم بگذارد و پرونده نسبتاً كاملي از ها  العات مختلف از پروفايلطا

ها،  شامل اطالعاتي چون محل زندگي، محل كار، عاليق و سرگرمي -اطالعات شخصي را ايجاد كند
دوستان، عادات خرج كردن و سپس زمينه تحصيلي و دايره هاي سياسي،  اعتقادات مذهبي، ديدگاه
گيرند، از چنين هويتي  ماني است كه اين اطالعات شخصي در دسترس قرار ميغيره. طرف ديگر قضيه ز

ممكن است براي اهداف ديگر (رفتار جنايي) يا براي جعل هويت در ساير ماجراهاي آنالين يا 
  تلفني) استفاده شود. بانكداريالكترونيكي (مثالً 

يزان از اطالعاتي كه شخص از چه م ويژه بهگذارند.  تأثير ميحريم خصوصي بعضي موارد باال بر 
گذارد، بايد با بقيه به اشتراك گذاشته شود و چه كساني به چنين  آنالين به اشتراك مي سرويسطريق 
حريم هاي  ديدگاهدهندگان شبكه اجتماعي در  رسد بعضي از ارائه تي دسترسي دارند. به نظر ميااطالع

بايد، پروفايل كاربران را به اشتراك  آنچهاز  فرض بيشتر پيش صورت بهكامالً آزادند و خصوصي خود 
تر  حساب كاربري بايد كمي پيچيده حريم خصوصيعالوه، بعضي مراحل پيكربندي براي  گذارند. به مي

اي كه  را تا اندازه خود آنالينحريم خصوصي اي كه بتوانند  شوند، يعني بعضي كاربران فقط تا مرحله
  .پيش نروند ،كنترل كننددوست دارند 

دهنده  شوند، يعني اگر ارائه ميحريم خصوصي مربوط به ها و هشداردهي  رخنه در دادهمسائل 
ها به سرقت   هاي محرمانه آنالين) به خطر بيفتد و داده كننده داده شبكه اجتماعي (يا هر سازمان ذخيره

رخنه ئول چيست؟ چه كسي مس جبران اين خسارتبروند يا فاش شوند (عمدي يا غيرعمدي)، فرآيند 



  
   

  
  
  

  93  فصل سوم/ اينترنت: بزرگراه اطالعات
 

 

رساني به كاربرانش انجام  سازمان) چه مراحلي را بايد براي اطالع( سرويسدهنده  است و ارائهها  داده
  دهد؟

 كه اينو هويت براي تضمين  حريم خصوصيبا افزايش تعامالت آنالين در جهان، مسائل 
د نقش مهمي در تضمين توانن ها مي باقي بماند حياتي خواهند بود. دولت اعتمادي قابلرسانه اينترنت 

چنين  صاحبان صنايع داشته باشند و هم قبول قابلاز قانون رفتار  سرويسدهندگان  پيروي ارائه
 صورت بهنفعي را هدايت و ترغيب كنند تا درباره چنين مسائلي  توانند ايجاد فرآيند مشورتي چند ذي مي

  و مشورت نمايند. نظر تبادلشفاف و باز 
  
  گر هاي حس شبكه

هاي سريع در  منجر به پيشرفت ،ها و فرآيندها در بسياري صنايع سازي سيستم اي ايش رايانهافز
هاي  ربردي شده است. در حال حاضر تراشهاهاي ك براي كنترل و پايش برنامه ويژه بهگر،  هاي حس شبكه

ت تماس در ساخبدون هاي  شوند و استفاده از كارت ميتعبيه هاي اعتباري  هوشمند درون كارت
رديابي براي قابليت  اي فزايندهچنين نياز  هاي دسترسي/ امنيتي در تمام دنيا متداول است. هم سيستم

  توانند كمك كنند. هاي حسگر مي توليد و پردازش مواد غذايي وجود دارد كه شبكه
 تر اي بزرگ گر مختلف به شبكه هاي حس ها و فناوري شبكه ، پيوند دادنمرحله بعدي توسعه

در ژاپن، در جهت  ويژه بهسراسر جهان،  در ها اينترنت جهاني و عمومي. بسياري از شركت ويژه به، است
  .]56[كنند پروتكل ارتباطي تالش مي عنوان به IPv6سيم، از جمله استفاده از  گر بي هاي حس شبكه

گرهاي دو جهته غير از ارائه  اين حس .توانند دو جهتي باشند گرهاي امروزي مي اكنون حس
گر را  فشار) امكان كنترل فعاليت حس و هايي از قبيل دما، ارتفاع ت به سرپرست شبكه (مثالً دادهااطالع

از كنترل  - گرهايي بسيار زيادند هاي كاربردي براي چنين حس دهند. برنامه به سرپرست شبكه مي
  .پايش محيطي وهاي بهداشتي  فرآيند صنعتي گرفته تا مراقبت

 وسيله بهتواند از چند دالر تا چند سنت متغير باشد و عمدتاً  واقعي مي گر هاي حس هزينه گره
اندازه و نياز به  بر اساس هاگر . عموماً حسشود تعيين ميهايش  ويژگي و كاركردها ،گر پيچيدگي حس
توسعه كنند. كار هاي خطرناك  گرها بايد در محيط شوند. اغلب حس كار گرفته مي توان پايين به

اي است كه تحقيقات زيادي در مورد سودمندي  سرعت در حال توسعه ي، حوزه بهگر هاي حس شبكه
بيشتري بسيار ها كاربرد  كه اين شبكه رود ميانتظار آينده طي دو سال در و  ها در حال انجام است آن

  .كنندپيدا ما در زندگي روزمره 
  

 

 ردفاشگرها:  مختصري از فناوري

براي  ردفاشگرهاي يا گيرنده ها يا فرستندهردفاشگريهات است كه از تگروش تشخيص هوي )RFID( ردفاشگر
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شوند، از  مي» نصب«ها براي هر شئ كند. اين تگها با استفاده از امواج راديويي استفاده ميبازيابي داده ذخيره و
توانند از چند متر  مي استفاده موردبسته به فناوري  ردفاشگرهاي  تگ .جمله حيوان، انسان و محصوالت ملموس

  دورتر هم خوانده شوند.
) غيرفعال كه منبع تغذيه ندارد و نياز به منبع الكترومغناطيسي 1وجود دارد:  ردفاشگر در حال حاضر سه نوع تگ

 محض بهها را  ) فعال كه منبع تغذيه مجتمع (باتري) دارد و سيگنال2 .خارجي براي آغاز انتقال سيگنال دارد
كه براي آغاز انتقال نياز به منبع  )BAP) غيرفعال به كمك باتري (3 .دهد ر انتقال ميتشخيص هويت معتب

  ها را تا حوزه وسيعي ارسال كند. تواند سيگنال الكترومغناطيسي خارج دارد، اما مي
متشكل از يك مدار مجتمع براي ذخيره و پردازش اطالعات و توليد و پردازش سيگنال  ردفاشگرمطلوب هاي  تگ
توانند  كه مي ردفاشگرتراشه بدون هاي  اخيراً تگ .انس راديويي، آنتني براي انتقال و دريافت اطالعات هستندفرك

دهند.  اند كه هزينه واحد استفاده از فناوري را كاهش مي شده دسترس قابل ،چاپ شوند موردنظر مستقيماً روي شئ
- 15تا  3-13هاي  ند (شكلا تر شده تر و كوچك چكهاي كوردفاشگر توليد به منجر هاي اخير در فناوري پيشرفت

3(.  
  

  
 4/0× 4/0جهان با ابعاد  در ردفاشگر هاي  ترين تگ ، يكي از كوچكHitachiريزتراشه  3- 13شكل 

  متر ميلي
Source: Hitachi. 

  
  مترودر ايستگاه  اختاپوسخوان  كارت 3- 14شكل 

  .Juntung Wu, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:OctopusReaderGate.jpgمنبع: 

 ريزتراشه
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  ، در مقايسه با يك تار موي انسانmm 05/0×05/0هيتاچي با ابعاد  ردفاشگرپودر  3- 15شكل 

Source: Hitachi. 
  

كننده و نوع  توان با باركد روي محصوالت فروشگاه مقايسه كرد. باركد اطالعاتي مانند توليد را مي ردفاشگر
دار فروشگاه اين اطالعات مربوط به قيمت كاال و موجودي انبار است.  راي صندوقكند و ب محصول را ذخيره مي

مانند و مبلغ كل پرداختي را محاسبه  خريداران معموالً در صف منتظر پويش باركدهاي روي محصوالت مي
ند. اگر ك دار پنج دقيقه زمان براي پردازش تمام محصوالت چرخ دستي خريد صرف مي كنند. با باركد، صندوق مي

گر  برد. حس داشته باشند، پويش فرآيند فقط چند ثانيه زمان مي ردفاشگرمحصوالت داخلي چرخ خريد تگ 
زمان شناسايي و پردازش كند، يعني تنها با هل دادن چرخ خريد در مقابل  تواند چندين سيگنال را هم مي ردفاشگر
زمان پردازش هر مشتري  ويژه بهد شد. اين امر دار تمام محصوالت داخل آن در يك لحظه پردازش خواهن صندوق

  دهد. را كاهش و كارايي كل كار فروش را بهبود مي
را  ردفاشگرهاي  مالزي، تگها  آناول  و بعضي كشورها .ندا كردهها پيدا  كاربردهايي را در تمام حوزهردفاشگرها 

توانند سوابق  وي گذرنامه هستند و ميچاپ شده رها حاوي اطالعات  . اين تگ]57[اند درون گذرنامه جاي داده
  .را ذخيره كنندهاي ورود و خروج و عكس ديجيتالي دارنده گذرنامه  تاريخها و  زمان

عنوان  به 1997است كه در سال  ردفاشگراز كاربرد موفقي ) نمونه 3-14(شكل  ]58[كنگ هنگ اختاپوسكارت 
 ونقل حملنگ معرفي شد. اين كارت اكنون براي انواع ك وه هنگبابزار پرداخت هزينه سفر به سيستم انتقال ان

هاي تلفن و  ها، باجه هاي فروش، پمپ بنزين هاي غذاي آماده، دستگاه ها، رستوران عمومي، معامالت در فروشگاه
كند كه  استفاده مي» بزن و برو«از تراشه ساخت سوني در سيستم  1اختاپوس شود. كارت ها استفاده مي پاركينگ
  خوان نگه دارد تا اطالعات خوانده شوند (يعني بدون نياز به تماس فيزيكي). ها بايد كارت را نزديك كارتكاربر تن
خوان  شود و كارت ميبراي معامالت استفاده  »سازي و جلوراني ذخيره«براي استفاده از سازوكار  اختاپوسسيستم 

ي ظمهاي زماني من توانند بعداً در بازه ين معامالت ميدرنگ سيستم با پايگاه داده مركزي ندارد. ابالنياز به ارتباط 
متروي اپراتور دارد. سيستم  هاي نيازمنديبستگي به  استفاده موردروزرساني و پردازش شوند. روش واقعي  به

دهد.  پيوند مي LANها را در يك ايستگاه معين با استفاده ازها و پايانهخوان) تمام كارتMTRكنگ ( هنگ
                                                 
1- Octopus 
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LAN از طريق بتنو بهWANشود كه از آنجا با مركز پردازش مركزي كارت متصل ميمتروبه دفتر مركزي
  كند. ارتباط پيدا مي اختاپوس
د ندارد. هر وجو گستر آن است كه هيچ استاندارد واحدي براي تخصيص فركانس جهان ردفاشگرمعضالت يكي از 
ديگر  مسئلهكند.  تنظيم مي ردفاشگراستفاده از  هاي خودش را براي ) فركانساز لحاظ(به خودي خود كشور 

براي واكنش به امواج الكترومغناطيسي  ردفاشگر، يعني اگر تگ است ردفاشگرهاي  خواندن غيرمجاز تگ
تواند چنين  خوان الكترومغناطيسي مي خوان بدون مجوز تنظيم شود، هر كسي با تنظيم فركانس درست كارت كارت
توانايي خواندن  -هاي مختلف از زمينه حريم خصوصيامر موجب نگراني در مورد هايي را بخواند. اين  تگ
 رهگيريخريداري شده را  آنچهواند ت فروشي كه هر كسي مي حصوالت خردهمتعبيه شده در  ردفاشگرهاي  تگ

و ي بده هاي اعتباري، كارت هاي شود (مثالً كارت ها مي تر روي كارت كند تا خواندن اطالعات حساس و شخصي
سازي بايد اين  شوند و در هر پياده در سطح جهاني رسيدگي مي همچنان ها وفاداري). چنين نگراني هاي كارت

 شوند.گرفتهمسائل در نظر 
  

  مشبكرايانش 
رفاه  سرويس عنوان بهاگر كامپيوترهايي كه من طرفدارشان هستم كامپيوترهاي آينده شوند، پس روزي رايانش 

رفاه  سرويسرفاه عمومي است.  سرويسكه يك شود درست همانند سيستم تلفن  دهي مي عمومي سازمان
  اساس صنعت جديد و مهمي تبديل شود.به پايه و تواند  عمومي كامپيوتر مي

John McCarthy            
  1961در سال  MITصدمين سالگرد   

  
(كسي كه  ، پيشگام هوش مصنوعيJohn McCarthyسال قبل توسط  50اين كلمات بيش از 

 » رايانش توزيع شده« يا 1مشبكش اين اصطالح را ابداع كرد)، بيان شدند كه اكنون واقعيت است. رايان
 و اترنتبا استفاده از  LANاي مانند اينترنت يا  شبكهاي  رسانهاز طريق  مختلفبه ارتباط كامپيوترهاي 

كامپيوتر،  يقت است كه با توليد انبوهپردازش موازي اطالعات اشاره دارد. اين مفهوم مبتني بر اين حق
واحد پردازش مركزي چندين تر از خريد ابركامپيوتر است كه  ها با يكديگر ارزان سازي آن خريد و موازي

)CPUهر منبع درون مشبككند. در رايانش  ) درون يك دستگاه كامل با ارتباطات داخلي را موازي مي ،
راكنده باشد و تحت موجوديت متفاوتي مديريت شود. اين امر تواند از نظر جغرافيايي پ مياين مشبك 

  سازد. ها متمايز مي را از مراكز پردازش داده يا خوشه مشبكرايانش 
  

شود.  زمان انجام مي طور هم به مختلفپردازش  عملياتدر آن شود كه  به سيستمي اطالق مي 2رايانش موازي
شود و تقسيم تري  تواند به واحدهاي كوچك بزرگ مي سئلهمكند كه يك  بر اين اساس كار ميرايانش موازي 

                                                 
1- Grid Computing 
2- Paraller Computing 
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هاي كامپيوتري نسل جديد اين حالت را به شكل  زمان حل (يا پردازش) شود. سيستم طور هم سپس به
  اند. كه در عمل دو يا چند پردازنده مجتمع در يك تراشه هستند در بر گرفته» اي چندهسته«هاي  پردازنده

  
در  لطور مستق تواند به ها مي داده  ي مواردي مناسب است كه پردازشبيشتر برامشبك رايانش 

  بدون ارتباط و نتايج بين واحدهاي پردازش (يا كامپيوتر) اتفاق بيفتد. هايي  بخش
 

 

 SETI@home: پروژه نكته مهم

) SETIفرازميني (  وجوي هوش باشد. پروژه جستSETI@homeپروژهمشبكترين پروژه رايانش شايد معروف
هاي راديويي از فضا  تالش علمي در جهت شناسايي زندگي هوشمند خارج از كره زمين است. اين پروژه سيگنال

  كند و به دنبال الگوهايي است كه بتوانند هوش را نشان دهند. را تحليل مي
 وتر شخصيامپيافزار را دانلود و روي ك است. داوطلبان بخشي از نرم SETIادامه پروژه  SETI@homeپروژه 

و كرده اي را از سرور مركزي دانلود و تحليل  افزار قطعات داده كنند. سپس اين نرم متصل به اينترنت نصب مي
  كند. نتايج را به سرور مركزي ارسال مي

كامپيوترهاي خانگي براي زمان طوالني بيكار هستند يا از توان  اين پروژه مبتني بر اين حقيقت است كه بيشتر
ها  از اين زمان بيكاري يا استفاده كم براي پردازش داده SETI@homeشود. پروژه  كمتر استفاده ميپردازششان 
  كند. استفاده مي

اين سيستم . ]59[نفر فعال هستند 000,240ميليون نفر در اين پروژه شركت دارند كه بيش از  8/2در حال حاضر 
در ابركامپيوتر حالي كه توانايي اجراي در  ،ثانيه) را دارد (عمليات اعشاري در ترافالپس 769بيش از  يتوانايي اجرا

Cray Jatuar ،759/1 60[است ترافالپس[ .SETI@home  از زمان شروع به كارش، بيش از دو ميليون سال
در ساير نقاط عالم پيدا نكرده، را كل زمان رايانش را ثبت كرده است. اگرچه اين پروژه هنوز عالئم قطعي حيات 

تواند ابزار  توانايي پردازشش در مقايسه با ابركامپيوترها مي ميسر است و بامشبك ت كرده كه مفهوم رايانش اما ثاب
  مهمي براي جامعه علمي به شمار رود.

 .http://setiathome.berkeley.eduاين سايت مراجعه كنيد: به براي اطالعات بيشتر 

  

  باند پهن ۷-۳
هاي كاربردي  يد، كاربردها و تقاضاي كاربران براي برنامههاي جد با تكامل اينترنت، فناوري

 Kbps 4/14يابند. در روزهاي نخستين اينترنت، سرعت  تر، تعامل بيشتر و سرعت باالتر افزايش مي غني
 Kbps 6/33يا حتي  Kbps56و  خيلي خوب Kbps 8/28گير استاندارد بود،  با استفاده از مودم شماره
  هاي بسيار پيشرفته دنياي اينترنت، سرعت بيش از  . امروزه در بخشگاهي افتخارآميز بودند

Kbps2048  متداول است. در ژاپن سرعتMbps100  1و حتيGbps  يا بيشتر در خانه شماست. نياز
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هاي باند پهن براي دسترسي به اينترنت شده است. اما باند  منجر به معرفي و پذيرش فناوري سرعت به
  شود؟ يف ميپهن چيست و چگونه تعر

  

  ]61[تعريف باند پهن
اش وجود دارد. بايد به خاطر داشته  هاي سرعتي ويژگيدر  ويژه بهابهامي در تعريف باند پهن، 

  باشيم كه امروزه باند پهن در بهترين حالت اصطالحي نسبي است.
 .يردگ ها را در برمي از نظر اصطالحات فني، باند پهن سيگنالي است كه حوزه وسيعي از فركانس

زمان براي افزايش كارايي نرخ انتقال داده  هم ،)ها داده (مثالً مختلفهاي سيگنالي  ظر، جريانمناز اين 
رسانه توان آن را با باند مبنا مقايسه كرد كه يك سيگنال از تمام پهناي باند در  شوند كه مي ارسال مي

كند كه  ارسال مي رسانهرا روي يك  مختلفهاي  تر باند پهن سيگنال كند. به بيان ساده استفاده مي
  فرستد. ميرسانه در حالي كه باند پايه يك سيگنال را روي يك   يابد، طور مؤثري افزايش مي سرعت به

  
  پس باند پهن چقدر سريع است؟

پهن را  باند (ITU-T) المللي مخابرات اتحاديه بين سازيدبخش استاندار I.113پيشنهاد 
مگابيت بر ثانيه  2تا  5/1است ( ISDNتر از نرخ اوليه  كند كه سريع ف ميظرفيت انتقال تعري صورت به

  .]62[است سازي آمريكايي يا (اروپايي) بسته به پياده
 200كند:  باند پهن را به اين صورت تعريف مي ]63[فدرال اياالت متحدهكميسيون ارتباطات 

كيلوبيت بر  200پيشرفته حداقل پهن در يك جهت و باند ) مگابيت بر ثانيه 2/0(كيلوبيت بر ثانيه 
  .در هر دو جهتثانيه 

حداقل در يك جهت كيلوبيت بر ثانيه  256باند پهن را  سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
سرعت «ترين  احتماالً متداول سازمان توسعه و همكاري اقتصاديكند. در حالي كه تعريف  تعريف مي
ا متعصبان احتماالً مخالف هستند. از نظر فني، عمليات آنالوگ مبنا در سراسر جهان است، ام» باند پهن

) باند پهن است. نرخ باالتر داده با كيلوبيت بر ثانيه 0/6(بيت بر ثانيه  600مدرن با سرعت بيشتر از 
ند نتوا ميد نبا 600دو كانال با  كه طوري بهآيد،  روي يك رسانه به دست مي مختلفهاي  استفاده از كانال

 كنند و الي آخر. بيت بر ثانيه را حاصل مي 400,2 ،د، چهار كانالنده ميبه دست را  1200 ثانيه بيت بر
 مختلفهاي سيگنالي  زيرا باند پهن جريان ،پايين استباند پهن اين سرعت داده در  ،در شرايط امروزي

  نيد).كرجوع كند (به تعريف سيگنال باند پهن در باال  با هم تركيب ميرسانه را روي يك 
ز سوي متأسفانه، هيچ تعريف مشخص جهاني از باند پهن وجود ندارد و تعاريف مختلفي ا

اينترنت از اين حقيقت به نفع خود  سرويسدهندگان  شوند. ارائه هاي مختلف جهان ارائه مي سازمان
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به بازار   »هنباند پ« عنوان بهگير را  كنند و معموالً هر چيزي باالتر از خدمات مودم شماره استفاده مي
سازمان توسعه و گذاران تمايل به استفاده از تعريف  ، بيشتر ناظران و سياستطوركلي بهكنند.  عرضه مي

در نظر بيت بر ثانيه  256تر از  باند پهن اينترنت هر چيزي سريعدارند و بنابراين  همكاري اقتصادي
عت بارگذاري معموالً كمتر است). نكته دانلود اشاره دارد، زيرا سر سرعت بهشود (معموالً  گرفته مي

خواهند پهناي باند ستون  اينترنت معموالً مي سرويسدهندگان  اين است كه بيشتر ارائه توجه قابل
هميشه از ظرفيت كامل ارتباطشان  كاربرانزيرا بيشتر  ،فقرات را بيش از مقداري كه دارند بفروشند

توانند از تمام سرعت  كند كه اغلب اوقات مي اربراني كار ميكنند. معموالً اين حالت براي ك استفاده نمي
بيش از حد  دهنده خدمات اينترنتي ارائهارتباطشان استفاده كنند. با اين حال، اگر ظرفيت ستون فقران 

  فروخته شود، احتمال افت عملكرد در زمان اوج مصرف وجود دارد.
رن هستند. مثالً اگر مشترك بسته متقابه خاطر داشته باشيد كه بيشتر اتصاالت باند پهن نا

256k 64احتماالً آپلود كه سرعت  هستيد، اين حداكثر سرعت دانلودتان خواهد بود در حاليk  يا مضربي
ها اثر  حجم بااليي از دادهآپلود و   VoIPهاي كاربردي مانند  تواند بر برنامه است. اين سرعت مي 64kاز 

در كشورها متفاوت است و با تكامل كاربردهاي اينترنت، حداقل الزام  بگذارد. تعريف باند پهن در نهايت
  يا بيشتر خواهد بود. Mbps 1ويديو حدود پخش زنده و براي  Kbps 512گيري  شكل

  

 

 هامختصري از فناوري
IPTV هاي تلويزيوني پخش برنامهرسانه  عنوان به: اينترنت 

هنوز جنبه   ،شده استدسترسي قابلهاي جهان در بسياري از بخشاينترنت باند پهن بيش از پيش كه اينبا وجود 
تلويزيون وجود داشته و روش تحويل و نحوه  1940ديگري از زندگي روزمره ما بايد تغيير شكل دهد. از دهه 

سيم يا، در بعضي  بي صورت به(ها را  ايستگاه تلويزيوني سيگناليك است.  مانده باقيتماشاي آن به همان صورت 
ها را دريافت و به تصاوير متحرك  سازد و گيرنده تلويزيوني در خانه كاربر اين سيگنال وارد، روي كابل) منتشر ميم

اند  سال است كه مردم به تماشاي جعبه مستطيلي با يك صفحه عادت كرده 60كند. بيش از  و صدا تبديل مي
 برند. اما تمام اين ته آن در اتاق نشيمن لذت ميمعموالً از مكان برجس و نسل اول تلويزيون تجاري) 3-16(شكل 
  در حال تغيير است. موارد

تلويزيون ديجيتالي روي زيرساخت شبكه با استفاده از  سرويسارائه  )IPTVپروتكل اينترنتي (مبتني بر تلويزيون 
اين  سرويسدهنده  تواند اينترنت باند پهن يا شبكه بسته باشد كه ارائه پروتكل اينترنت است. اين زيرساخت مي

را با كيفيت باال ارائه  IPTVي كه شبكه بتواند عملكرد الزم براي صورت بهرا ارائه و مهندسي خواهد كرد  سرويس
نمايش «(معموالً خدمات معموالً با ساير خدمات مانند اينترنت و ارتباط تلفني همراه است  سرويسدهد. اين 
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گذاري در زيرساخت را به حداقل  تواند سرمايهاز اين طريق ميسرويسدهندهارائه،شود)ناميده مي» 1گانه سه
  برساند.

  

  
  1959، آلمان، Braun HF1گيرنده تلويزيون  3- 16شكل 

  .Oliver Kurmis, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Braun_HF_1.jpgمنبع: 
  
 عمومي است (شكل در اينترنتهاي تلويزيوني  نيز وجود دارد كه معموالً شامل پخش برنامه» تلويزيون اينترنتي«

دهنده خدمات  ارائهدسترسي به اينترنت كاربر و زيرساخت شبكه  سرعت به). كيفيت دريافتي بستگي 17-3
اينترنتي از  تلويزيوني براي زيرساخت نياز دارد، در حالي كه توجه قابلگذاري  به سرمايه IPTVدارد.  اينترنتي

گرچه  ،است ينسبتاً ارزان و سريع سرويساينترنتي  تلويزيونكند. در نتيجه  د استفاده ميزيرساخت اينترنتي موجو
  تحت شرايط شبكه قرار دارد.

در حالي  ،تلويزيونهمراه هستند، بيشتر شبيه خدمات » Set Top Box«با براي نمايش معموالً  IPTVخدمات 
 ها با ادامه پيشرفت .كند ايش صدا و تصوير استفاده ميبراي نم كامپيوتر شخصياينترنتي معموالً از  تلويزيونكه 

بزرگ و عريض كامپيوتر را به  هاي نمايش صفحهدر فناوري كامپيوتر كه محصوالت بهتر با قيمت كمتر مانند 
» موردنظرويديوي «براي دسترسي به  ويژه بهاينترنتي براي بسياري از كاربران،  تلويزيونهمراه آورده است، 

را  منتخبشانوجو، دانلود و برنامه  هاي تلويزيوني جست ها يا برنامه توانند در ميان فهرست فيلم ران مي(يعني كارب

                                                 
1- Toiple Play 
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 تماشا كنند). كامالً مناسب است.
  

  
  در اينترنت Bloombergپخش زنده برنامه تلويزيون  3- 17شكل 

 .http://www.bloomberg.comمنبع: 

  
معموالً براي افزايش (دهند  قرار مي در اينترنتسنتي محتواي زنده را  نتلويزيودهندگان خدمات  بسياري از ارائه

 تلويزيون سرويسدهندگان  افزايش درآمد ارائه موجبآورد  درآمدي از تبليغات به وجود مي خود نوبه بهكه  گرتماشا
كنندگان مستقل  تهيهدهندگان خدمات سنتي بلكه براي  اينترنتي نه تنها براي ارائه تلويزيون. اما شوند) مي سنتي

 سرويسهاي  اي بدون مذاكره با شركت آورد تا به مخاطبان گسترده و آماده هايي را به وجود مي محتوا فرصت
گذاري سنگين در زيرساخت ارائه محتوا دسترسي پيدا كنند. به اين صورت، اينترنت باز هم  يا سرمايه يتلويزيون

 دهد اول پست و تلفن و حاال تلويزيون. يارائه م راتغيير الگوي ارائه خدمات سنتي 
  

  واقعيت افزوده و واقعيت مجازي
 بهبودساخته كامپيوتر (مثالً گرافيك يا صدا) براي  حسيواقعيت افزوده به استفاده از ورودي 

شنويم براي منظورهاي  مييا  بينيم ط واقعي كه مييمحيط دنياي واقعي اشاره دارد. در اين روش مح
ي در هواپيماها Heads-up (HUD)آن عبارتند از: نمايش از  يهاي  شود. نمونه اده ميخاصي تغيير د

هاي بحراني مختلف به خلبان براي پرواز يا درگيري با  درنگ دادهجنگنده جت براي ارائه ورودي بال
مدرن كامپيوتري هاي  هاي واقعيت افزوده با بسياري از بازي دشمن. به همين صورت (در اصل) سيستم

تواند  مي گزارشگرهاي ورزشي است كه  شده طي پخش بازيپوشش ارائه شوند. نمونه ديگر  ارائه مي
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هاي خاص يا نحوه حركت  بصري روي برنامه در حال پخش بكشد تا تاكتيك صورت بهمله تيم را حخط 
  توپ در مسير پرتاب را نشان دهد.

تواند  كند و كاربر مي زي جايگزين ميمجا ياقعيت مجازي دنياي واقعي را با دنياواز طرف ديگر 
در محيطي كامالً مجازي ساخته كامپيوتر با گرافيك، صدا و ساير كاربران تجربه و تعامل كند، 

ش تجربه واقعيت مجازي يرا براي افزا حسيهاي اخير در فناوري امكان استفاده از ورودي  پيشرفت
  دهد. كاربر مي
ط يي است براي ديد زنده مستقيم يا غيرمستقيم محطور خالصه، واقعيت افزوده اصطالح به

شود، مانند صدا يا  ساخته كامپيوتر افزوده مي حسيفيزيكي و دنياي واقعي كه اجزاي آن توسط ورودي 
كه در آن مشاهده  شود  تري به نام واقعيت تعديل شده مربوط مي گرافيك. واقعيت افزوده به مفهوم كلي

در نتيجه، كاركردهاي  .شود) اضافه، حذف مي جاي بهشود (حتي  يواقعيت توسط كامپيوتر داده م
، واقعيت مجازي دنياي در مقايسهكند.  فناوري از طريق گسترش درك فعلي شخصي از واقعيت كار مي

  كند. سازي شده جايگزين مي شبيه يواقعي را با دنيا
  
  )3Dسه بعدي ( هاي نمايش صفحه
شوند  طور مجزا براي چشم چپ و راست نمايش داده مي تصاوير كه به سازي جا هاز طريق جاب 3D نمايش صفحه
تا دركي از عمق سه بعدي بدهد. توجه داشته  كند كند، سپس مغز اين تصاوير دو بعدي را با هم تركيب مي كار مي

 شود. در نمايش سه دهد كه توسط مغز پردازش مي فقط دركي مي ،شيد كه اين تصوير در سه بعد كامل نيستاب
اي از نمايش سه  تواند حركت كند و جزييات بيشتري از شئ در حال نمايش را ببيند. نمونه بعدي واقعي بيننده مي

  هولوگرامي است. يها بعدي واقعي نمايش
  

  هايي براي تفكر پرسش
پيش كنيد اين فناوري جديد تا كجا  اينترنتي را در نظر بگيريد. شما فكر مي تلويزيونتأثير احتمالي  -1

  اي دارد؟ رود؟ آيا آينده مي
هاي تلويزيوني خواهد  اينترنتي چه تأثيري بر پخش سنتي برنامه تلويزيونكنيد  اگر بله، شما فكر مي -2

  گذاشت؟
توانيد  توانيد تصور كنيد؟ آيا مي هاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي مي اي براي سيستم چه استفاده -3

 ويد؟در صنعت متصور ش ويژه بهها  نقشي براي آن
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  هاي دسترسي به باند پهن فناوري
هاي زيادي ارائه شود. پوشش حوزه رسانه  صورت بهتواند  دسترسي به اينترنت باند پهن مي

توصيف  هاي فعلي در زير سيم. بعضي از فناوري ارتباطي، از كابل مسي تا كابل نوري و فناوري بي
  شوند. مي
 

 

 ]64[ طرفي شبكه : بينكته مهم

يا اطالعاتي  سرويستدارك خدمات اينترنت بدون تبعيض در نوعتوصيفاصطالحي است براي 1بكهطرفي ش بي
بايد براي تمام كاربران  در اينترنتكه روي شبكه جريان دارد. اساس آن بر اين اصل استوار است كه تمام محتوا 

 ويژه بهيگري اولويت داشته باشد، اي از محتوا نبايد بر د باشد، يعني هيچ مجموعه دسترس قابلبدون هيچ مانعي 
 SaveTheInternet.comطرفي شبكه،  يا محتوا نبايد ترجيح داده شود. گروه طرفدار بي سرويسدهنده  هيچ ارائه

  كند: گونه تعريف مي طرفي شبكه را اين بي
  كند. طرفي شبكه همان اصل هدايتگر است كه از اينترنت باز و آزاد حفاظت مي بي
هاي كاربردي  اينترنت نتوانند بين انواع مختلف محتوا و برنامه سرويسدهندگان  ارائه كه اينيعني طرفي شبكه  بي

هاي اينترنت  ها و فناوري سايت طرفي زمين بازي مسطح را براي تمام وب آنالين تبعيض قائل شوند. اين بي
  كند. تضمين مي

آنالين  بيانزادي آو  يادي، مشاركت مردمطرفي شبكه همان دليلي است كه اينترنت محرك نوآوري اقتص بي
را بدون  سرويسبراي استفاده از تجهيزات، محتوا، برنامه كاربردي يا  مشتريطرفي حقوق  بوده است. اين بي

نه انتخاب  -طرفي شبكه، تنها كار شبكه انتقال داده است با وجود بي .كند حفظ مي سرويسدهنده  دخالت ارائه

  .]65[تر تمام شود با كيفيت سرويس اينكه كدام داده به نفع
  
نار هم قرار ك. عوامل مختلفي در كرده استطرفي شبكه موضوعي است كه اكنون توجه جهاني را جلب  بي
گرايي و كاربردها و خدمات  دهند. اين عوامل عبارتند از: هم ش مييطرفي شبكه را افزا گيرند كه اهميت بي مي

  اي باند هستند مانند ويديو.پهنشديداً وابسته به كه  ياينترنت
ها را  شركت كاهشدر حال كاهش هستند و اين  سرعت بههاي مخابراتي  سنتي براي شركتدرآمدهاي صداي 

هاي مخابراتي  سازد. چنين جايگزيني كه توسط شركت هاي درآمدي جايگزين مي  وجوي جريان به جست وادار
است. مشكل اين رويكرد آن  )با بهايي(دهندگان محتوا  رائهشود در اولويت قرار دادن ترافيك برخي ا دنبال مي

بهينه خواهد شد و براي  سرويسدهندگان  است كه از نظر كاربر، تجربه دسترسي به اينترنت براي بعضي ارائه
تر براي بارگذاري  تجربه كاربر به خاطر دسترسي با سرعت پايين و زمان طوالني محتوا،دهندگان  ساير ارائه

 صورت به ها  شبكهبرخي محتوا روي اينكه مقداري از خدمات يا در بدترين حالت،  ها و ب يا برنامهوت صفحا

                                                 
1- Network Neutrality 
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 .خواهد بودبخشكمتر رضايت،گيرندمنقطع در دسترس قرار مي
يك به  سرويسهر دو  .شوند نحوه دسترسي به اينترنت سيار و اينترنت خط ثابت مربوط به اين مشكل مي

بر استفاده و رشد دسترسي به  در هر حال،د و بايد شرايط دسترسي مشابهي را فراهم سازند. اينترنت دسترسي دارن
  اينترنت سيار و تجربه كلي كاربران تأثير خواهد گذاشت.

كه ممكن است درآمد  سرويس دهنده انداز ارائه طرفي شبكه، هم از چشم ، ارزيابي تأثير بيدورنماي سياسياز 
 )كه ممكن است دسترسي به محتوا و خدمات را كاهش دهد(كاربر ديدگاه اشد و هم از بااليي به همراه داشته ب

را تغيير  سرويسدهنده  تواند همواره ارائه شود آن است كه كاربر مي اهميت دارد. استداللي كه اغلب استفاده مي
توانند  اشته باشند كه ميوجود د سرويسدهنده  پذير نيست. ممكن است تعداد محدودي ارائه دهد، اما هميشه امكان

هستند و ممكن است قرارداد شتر خدمات مطيع يعالوه، ب محلي ارائه دهند. به صورت به ويژه بهرا  موردنيازخدمات 
 ميسر نباشد.قرارداد لغو  جرائمدهنده ديگر به خاطر  هميشه براي كاربر لغو قرارداد و انتخاب ارائه

  
  خط اشتراك ديجيتال 

ن شكل دسترسي به باند پهن از طريق نوعي فناوري به نام خط اشتراك تري شايد متداول
 سرويسهاي تلفن معمولي (نصب شده در  از سيم خط اشتراك ديجيتال. شود مهيا مي 1ديجيتالي

  كند. هاي ديجيتالي استفاده مي مخابرات) براي انتقال داده
قرار  خط اشتراك ديجيتال وجود دارد و معموالً يك حرف قبل از خط اشتراك ديجيتالانواع 

 SDSL ،2نامتقارن خط اشتراك ديجيتال ADSLدهد.  گيرد كه نوع فناوري به كار رفته را نشان مي مي
  .دهند را نشان مي 4سرعت باالبا  خط اشتراك ديجيتال VDSLو  3متقارن خط اشتراك ديجيتال

است كه  اك ديجيتالخط اشتر سرويسترين  احتماالً متداول خط اشتراك ديجيتال نامتقارن
خط اشتراك  سرويسشود. در  در سراسر جهان ارائه مي سرويسدهندگان  توسط بسياري از ارائه

هاي سيگنال روي اين  دهد. فركانس صدا و داده را تحويل مي ،معمولي، يك كابل ديجيتال نامتقارن
داده با فركانسي باالتر  ) و4kHZتر (يعني  صدا با فركانس پايين  شوند: كابل به دو قسمت تقسيم مي

)25kHZ  نصب  خط اشتراك ديجيتال، فيلتر سمت مشتريشوند. در  ميتلفيق و باالتر) روي كابل
با اتصال صدا به تلفن معمولي و داده به مودم البته ، دهاي صدا و داده را متمايز ساز شود تا سيگنال مي

  ).3-18 (شكل خط اشتراك ديجيتال
متفاوت است و سرعت  خط اشتراك ديجيتال نامتقارنر يك لينك سرعت دانلود و دانلود د

 kbps 256/128فروخته و  k 128آپلود و  k 256. مثالً سرويس معمولي با دانلود دانلود باالتر است
كيلوبيت  000,24تا  64از  خط اشتراك ديجيتالدسترس روي خدمات  شود. سرعت قابل گذاري مي نام

                                                 
1- Digital Subscriber Line (xDSL) 
2- Asymmetric Digital Subscriber Line 
3- Symmetric Digital Subscriber Line 
4- Very HighSpeed Digital Subscriber Line 
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ند، از جمله فناوري به كار هاي ممكن بستگي به چند عامل دار ن حال، سرعتبر ثانيه متغير است. با اي
  دهنده سرويس. رفته و كيفيت و شرايط كابل نصب شده توسط ارائه

  

  
  معمولي خط اشتراك ديجيتال نامتقارنارتباط  3- 18شكل 

Credit: Rajnesh D. Singh. 
  

در  خط اشتراك ديجيتالبين پايانه  لهايي نيز از نظر طول كاب دوديتمح خط اشتراك ديجيتال
) و ساختمان [DSLAM]به خط اشتراك ديجيتالي كننده  تسهيم(به نام  سرويسدهنده  طرف ارائه

 خط اشتراك ديجيتالبسته به فناوري البته، كيلومتر است  5معموالً  اين طول دارد. مشتري
تر  هاي كوتاه معموالً براي كابل لخط اشتراك ديجيتاهاي باالتر  سرعت .و كيفيت كابل مورداستفاده

  شود. تر مي كم  دورتر باشد، سرعت DSLAMكننده از  صرفمپذير است، هر چه ساختمان  امكان
  

  فاي واي
استفاده  IEEE 802.11سيم سازگار با استاندارد  بي LANفناوري توصيف  معموالً براي فاي واي

كند كه وسايل  رتباط بين دو يا چند نقطه استفاده مياز امواج راديويي براي برقراري ا فاي وايشود.  مي
  كنند. انتهايي از اترنت براي كامل شدن اين ارتباط استفاده مي

تبديل شده است. اكنون تقريباً تمام رايانشي زندگي همه جا حاضر تقريباً به ويژگي  فاي واي
حتي  مراه، چاپگرها وهاي ه طور بعضي تلفن هستند، همين فاي واي  پورتها مجهز به  بوك نت

هاي  ، از جمله فرودگاهنددسترس قابلهاي گوناگون  در مكان فاي واي حساسهاي ديجيتال. نقاط  دوربين
گسترده شهري  فاي وايهاي  شبكهسازي  در حال پيادهها. بعضي شهرها نيز  ها و كافي شاپ ، هتلبزرگ

  .]66[هستند
 IEEE 802.11محصوالت مبتني بر فناوري ف توصي برايرا  فاي واياصطالح  فاي واياتحاديه 

 Hi- Fi(همانند  ]67[است فاي وايسيم طبق اسناد اتحاديه  د و مخفف پايبندي به بيكن استفاده مي
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كند به  نميتوصيه آن را به اين صورت توصيف  د، اين اتحاديه اكنونبراي پايبندي بسيار). با اين وجو
د و بنابراين تركيب مناسبي ردا» پايبندي بسيار«با مفهوم  ارتباط اندكي كه ايناحتمال زياد براي 

  نيست.
  هاي مختلف در دسترس است: با سرعت فاي واي
 802.11  54تا سرعت Mbps  5پشتيباني و در باند فركانس را GHz كند. عمل مي  
 802.11  11تا سرعت Mbps  2.4پشتيباني و در باند فركانس را GHz در  كند. عمل مي

هاي باالتر  شد، اما اكنون با سرعت سرعت براي بيشتر محصوالت عرضه ميابتدا اين 
 شود. جايگزين مي

 802.11g  54تا سرعت Mbps  2.4در باند فركانس  پشتيباني ورا GHz كند. عمل مي  
 802.11n  150تا سرعت Mbps  72.2يا Mbps  مورداستفادهپهناي باند (بسته به   

20 Mhz  40يا Mhz4.2در باند فركانس  ) را پشتيباني و Mhz  5و Mhz كند.  عمل مي
را ارائه  Mbps 600تواند تا سرعت  مي مختلفهاي  با استفاده از جرياناين استاندارد 

  دهد.
امكان ارتباط با  فاي وايار از دكه به تجهيزات برخور فاي واينقطه دسترسي طيف مطلوب يك 

متر در فضاي باز است كه بستگي به محيط  100 متر در فضاي داخلي و 30دهد، حدود  گر را ميييكد
  دو برابر است. 802.11nفناوري طيف دارد. 

غير از پوشش محلي براي ارتباطات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه نيز استفاده  فاي واي
اده از كننده و با استف هاي تا چندين كيلومتر با استفاده از آنتن قوي و تقويت شود. معموالً در مسافت مي

  شود. تكراركننده حتي بيشتر نيز مي
تواند  يعني هر كسي مي ،شود روي طيف فركانسي باز منتشر مي فاي واياين نكته مهم است كه 

سيم و  هاي بي  شود. مثالً تلفن مي پارازيتها را دريافت و انتقال دهد كه منجر به ازدحام و  اين فركانس
هاي  و بعضي درب بازكن بلوتوثطور  كنند، همين استفاده مي GHZ 2.4نيز از باند فركانسي  يوومايكرو

  برقي و دزدگيرها.
 400نقطه به نقطه تا مسافت بيش از  فاي واياطات باند كاربرد ارت بسياري توانسته هاي آزمايش

با انحناي زمين و خط ديد (يعني  فاي واياط برا ارائه دهند. حداكثر مسافت نقطه به نقطه ارتكيلومتر 
  يابد. كاهش مي بايد بتوانند يكديگر را ببينند) و نقطهد

  
WiMax  

در هايي براي استفاده دارند كه بر كاربردشان  هر دو محدوديت فاي وايو  خط اشتراك ديجيتال
طيف نياز به كيفيت خوب كامل دارد و  خط اشتراك ديجيتالگذارد.  دسترسي به باند پهن تأثير مي
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سرعت باال دارد. هزينه زيرساخت و با  اعتماد قابليابي به ارتباطات  ستبراي د DSLAMمحدودي از هر 
چنين از طيف  دارد. هم تري است، اما معضالتي فناوري ارزان خط اشتراك ديجيتالاست.  توجه قابلنيز 

ها را پخش و دريافت كند و ازدحام  تواند اين فركانس كند، يعني هر كسي مي فركانس باز استفاده مي
  ند به معضل اصلي تبديل شود.توا مي

) غلبه WiMaxبراي دسترسي به امواج مايكرو ( گستر پذيري چند محيطي جهان فناوري تعامل
دهد  مي را نويد سيم ها از طريق ارائه دسترسي به باند پهن سرعت باال روي فناوري بي  بر اين محدوديت

هاي  كابلي) و پوشش گسترده همانند شبكههاي  تر است (در مقايسه با سيستم كارگيري آن ارزان كه به
  را دارد. IEEE 802.11استاندارد  WiMaxتلفن همراه 

شود.  اند مربوط مي هاي همراه بر شبكه تلفن گذاشته اغلب به تأثيري كه تلفن WiMaxپتانسيل 
اي  سادهجايگزين  WiMax هاي سرويس .استترين فناوري (و ذاتاً سيار)  راحتپي بردند كه اين مردم 
چنين براي كاربرد  . اين سيستم همهستند خط اشتراك ديجيتالاينترنت كابلي و به دسترسي براي 

ترين ايستگاه  وجو و اتصال به نزديك با جست سادگي بهراه كه مشود، همانند تلفن ه راحت مهندسي مي
ن صورت كار به همي WiMaxشود.  مياحراز هويت شود، سوئيچ تواند با آن  پايه تلفن سيار كه مي

  كند. مي
كيلومتر از ايستگاه پايه بدون  50و مسافت تا  Mbps 70امكان سرعت تا  WiMaxهاي  مشخصه

تواند با  مي WiMaxدهد.  نياز به خط ديد (تحت شرايط محيطي بهينه) بين كاربر و ايستگاه پايه را مي
توجه داشته باشيد كه  عمل كند. GHZ 66تا  GHZ 10و  GHZ 11تا  GHZ 2هاي مختلف از  فركانس
WiMax تواند يكي را انجام دهد:  تواند با حداكثر نرخ داده با حداكثر مسافت كار كند، يعني نمي نمي
  محدوده.ترين  تر يا سرعت باال در كوتاه با سرعت پايين محدودهحداكثر 

WiMax هاي مبتني بر  غير از اجراي شبكهWiMax فناوري  عنوان بهتواند  چنين مي هم
Backhaul تأسيسات حيات كه تا ) استفاده شود حساس(يا نقاط  فاي وايارتباط با نقاط دسترسي  براي

/ فاي واي هيبريديهاي  دهد. يعني هزينه زيرساخت با استقرار شبكه موجود را افزايش مي فاي واي
WiMax براي ارائه دسترسي محلي و  فاي واييابد.  كاهش ميWiMax استفاده  تستون فقرا عنوان به

  شوند. مي
وايمكس  2نسخه چنين به نام  (هم IEEE 802.16m ]68[شده روز بهرود استاندارد  انتظار مي

را به كاربران  Mbps 100را به كاربران ثابت و  1Gbps) اوج نرخ داده 2پيشرفته MANسيم  يا بي 1سيار
تري را فراهم خواهد ساخت. قابليت اعتماد بيش IEEE 802.16m). استاندارد 4Gسيار بدهد (فناوري 

  .]69[دهد كشور جهان را ارائه مي 150استقرار در  500فهرست بيش از  WiMaxانجمن 

                                                 
1- Mobile WiMax Release 2 
2- WirelessMan-Advanced 



  
  
  
 
  

  : روندهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد دولتي4 سرفصل   108
 

LTE  
در فناوري بعدي تكرار  عنوان بهاستاندارد شبكه مخابراتي سيار است كه  1تكامل بلندمدت

GSM/EDGE  .ارائه شدLTE سه در حال توسعه است: مؤس 2توسط پروژه مشاركت نسل سوم
  اين نام را نشان تجاري خود قرار داد. 3استانداردهاي مخابراتي اروپا

LTE  استاندارد رقابتي باWiMax 100رود و اوج سرعت و دانلود  به شمار مي Mbps  آپلود و
500 Mbps معماري شبكه مبتني  ،است 4چنين شامل تكامل معماري سيستم كند. هم را مشخص مي

شد. اين امر  يطراح 5راديويي بسته عمومي سرويستن شبكه مركزي براي جايگزين ساخكه  IPبر 
) و انتقال به WiMaxو  GPRS(مثل  3GPPهاي بازمانده و غير از  امكان پشتيباني از سيستم

 مختلفو انواع دسترسي  GSMتر شبكه مانند  هاي قديمي هاي پايه سيار پشتيبان فناوري ايستگاه
  دهد. را مي 6تقسيم كد

شود.  استاندارد مي 3GPP از ،10نسخه  عنوان بهپيشرفته است كه  LTE ،LTEي نگارش بعد
به كاربران سيار  Mbps 100به كاربران ثابت و  Gbps 1نرخ داده حداكثر  هاي نيازمندياين نگارش 

  را تأمين خواهد ساخت. 4Gفناوري 
  

3G  
3G 3هاي همراه  ود. تلفنش هاي سيار استفاده مي نسل سوم فناوري ارتباط تلفنتوصيف  برايG 

، ارسال و دريافت اينترنتهاي هوشمند) با توانايي دسترسي به  اي (اغلب به نام تلفن وسايل چندرسانه
مانند ويرايشگر  ،وري هاي كاربردي بهره توانند شامل برنامه هاي هوشمند مي  د. تلفننصدا و تصوير هست

 هاي مديريت اطالعات شخصي باشند.  سند و ويژگي

كه در آن،  گردد برميهاي كيفي در فناوري تلفن همراه  تفاوتبه  ،»ها نسل« ظور ازنم
و  2G تحت عنوان هاي تلفن همراه ديجيتال ، سيستم1G هاي تلفن همراه آنالوگ تحت عنوان سيستم

با سرعت  3Gو  2.5Gتحت عنوان فناوري  GPRSانتقال داده مانند  هايهاي همراه با سازوكار تلفن
و امكان پشتيباني از تعداد زيادي از است  2Gهاي  در تلفن kbps 144، در مقايسه با Mbps 3 تا انتقال

 از كاربران kbps 384سرعت انتقال  3Gهاي فعلي فناوري  سازي پياده .وجود دارد صدا و دادهمشتريان 
  براي كاربران ثابت را دارند. Mbps 2سيار و تقريباً 

3G طور زنده و  (مثل تماشاي رويدادهاي ورزشي به زنده ويديوي هاي كاربردي مانند برنامه
، مكالمات GPS زنده هاي هاي بزرگ)، مرور وب، برنامه ارسال و دريافت فايل ويژه بهمستقيم)، ايميل (

                                                 
1- Long Trem Evolution (LTE) 
2- Third Generation Partnership Project (3GPP) 
3- European Telecommunication Standards 
4- System Architecture Evolution 
5- General Packet Radio Service (GPRS) 
6- Code Division Mobile Access (CDMA) 
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محور براي كاركردي پيوسته و كارآمد  هاي اينترنتي يا تحت وب و خدمات مكان تصويري و انواع برنامه
، با استقرار به ترتيب در سال 3Gهاي  شبكه پذيرندگانژاپن و جمهوري كره اولين  سازد. را ممكن مي

دهد، اما جذب آن توسط  ميرا بودند. با اين وجود، گرچه اين فناوري نويدهاي بيشتري  2006و  2004
هاي باالتر،  مشتريان سراسر جهان تا حدودي آهسته بوده است. اين امر تا حدودي به خاطر هزينه

است. در بعضي نقاط  3Gخدمات » پرداخت بابت حجم«براي دسترسي به اينترنت و مدل  يژهو به
هاي مخابراتي به حراج ررا براي اپراتو 3G ي مجوزهاي طيفتوجه قابلها به ازاي مبالغ  جهان، دولت

  .ها را جبران كنندبايد اين هزينه سرويسكه اين اپراتورها هنگام ارائه بدين معني اند،  گذاشته
3.5G  3.75وG  3هاي اخير فناوري  نسخهبهG اي باالتر از  اشاره دارند كه امكان سرعت داده  

7.2 Mbsb  56تا Mbps ميسر  سرويسدهنده  كاررفته توسط ارائه بسته به فناوري به را يا بيشتر
  .سازند مي

  
4G  

4G 3 نسل چهارم فناوري ارتباطي تلفن همراه و براي استانداردهايتوصيف  برايG تر از و قبل 
 كاربرانو براي  Mbps 100سرعت حداكثر دانلود را براي كاربران همراه با نرخ  4Gشود.  آن استفاده مي

  سازد. ميسر مي 1Gbpsثابت با نرخ 
با امنيت باال استوار است كه از باند پهن سيار  IPبر ارائه شبكه ارتباطات مبتني بر  4Gاساس 

بايد  4Gهاي  كند. بايد گفت، سيستم پشتيباني ميزنده اي  و چندرسانه IPسرعت بسيار باال، فناوري 
، ]70[) پيشرفتهIMTالمللي ( تحت مخابرات سيار بين المللي مخابرات اتحاديه بينمعيار معين عملكرد 

ها  تأمين سازند. با اين حال، در عمل بسياري از سيستم ،گفته شدتر  پيشكه را سرعت دانلود  از جمله
هاي  مشخصهكنند و بايد  نميبرآورده را مشخص شوند اين معيار  به بازار عرضه مي 4G عنوان بهكه 

  و سيستم ارائه شده از نزديك بررسي شود. سرويس
هستند اما  4Gهاي ناب  پيشرفته فناوري LTE) و MANپيشرفته سيم  وايمكس (يا بي 2نسخه 

اساساً اقدامي شده است،  به بازار عرضه 4G عنوان هبهر چه  .هنوز در ميان راه واقعيت تجاري قرار دارند
  اعالم كرد كه: المللي مخابرات اتحاديه بين ،2010موقتي تا آن موقع است. در دسامبر 

مصمم شده است كه  المللي مخابرات اتحاديه بين، االجرا الزمپيرو ارزيابي دقيق معيار عملياتي و فني 
LTE سيم پيشرفته  پيشرفته و بيMAN يد مطابق با انتصاب رسمي باIMT كه  جايياز آن .پيشرفته باشد

 IMTسيم جهاني تعريف شدند،  هاي فعلي براي ارتباطات باند پهن سيار بي ترين فناوري پيشرفته
تواند براي  گرچه اين اصطالح، در حالي كه تعريف نشده، مي ،شود در نظر گرفته مي 4Gپيشرفته 

ي از بهبود در توجه قابلبا ارائه سطح  3Gهاي  و ساير فناوري WiMaxو  LTE يها داران فناوري طاليه
به كار گرفته شود.  ،هاي اوليه نسل سوم كه اكنون مستقر شدند ها با توجه به سيستم عملكرد و توانايي
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ارائه خواهند  2012در اوايل سال  ITU –Rپيشرفته در توصيه جديد  IMTهاي  مشخصات دقيق فناوري

  .]71[شد
  

 

 هاي نسل بعدي ها: شبكه ختصري از فناوريم

مدار سنتي به شده هاي سوئيچ هاي مخابراتي از شبكه) اساساً به تكامل شبكهNGNشبكه نسل بعدي (
اشاره دارد. اين مفهوم كلي بر انتقال تمام خدمات (ويديو، صدا، داده) روي يك اي  شده بستههاي سوئيچ  شبكه

اي دارد.  يه اينترنت است، اما يك شبكه براي صدا و يكي براي داده يا چندرسانهشبكه، تمركز دارد كه بيشتر شب
NGN پروتكل اينترنت ساخته و گاهي شبكه تمام  بر اساسIP شود. مشخصات  ناميده ميIP ) يابي  راهاز جمله

  .شده استتوسعه داده  كارگروه مهندسي اينترنت) توسط [MPLS] 1چند پروتكليبرچسب 
(اتصال) مهيا انتقال توانند در اليه خدمات بدون مالحظه اليه  اين حقيقت است كه خدمات مي در NGNمزيت 

تر  بازار و كاربر هرچه سريع هاي نيازمنديدهنده با  سازد و به تعامل ارائه را ساده مي سرويسشوند. اين امر تدارك 
  ند.ك كمك مي

. اين امر استهايي  دهندگان مربوط به چنين پيشرفت ه) توسط ارائTPS( گانه بازي سهخدمات به قابليت دسترسي 
 اي واحد دهنده پهناي باند مانند اينترنت پرسرعت و تلويزيون و صدا توسط ارائهشديداً وابسته به به تدارك خدمات 

  اشاره دارد.
TPS اريابي خدمات رود. نوع ديگر باز اي بازاريابي به شمار مي بيشتر پديده سرويسئه وكار ارا به شكل مدل كسب

و خدمات صوتي خط ثابت  تلويزيونهاي سيار را به اينترنت پرسرعت،  ) است كه تواناييQPSبازي چهارگانه (
نيز  فاي واياست كه از ممكن دو حالته  همراههاي  كند. پشتيباني سيار اغلب از طريق استفاده از تلفن اضافه مي

) اند شدهنصب در آن  QPS اجزاي(مثالً ساختماني كه ساير  فاي يواكنند. تلفن همراه در حوزه شبكه  پشتيباني مي
 دهد. ) تغيير حالت ميIPبراي دسترسي به اينترنت (و ارتباط تلفني  فاي وايبه استفاده از شبكه 

  

  خودآزمايي 
  كنيد؟ اينترنت باند پهن را چگونه تعريف مي -1
  تر است؟ سريع فاي وايكدام يك از استانداردهاي فعلي  -2
 را شناسايي كنيد. فاي وايموضوع مؤثر بر مسافت طوالني در ارتباطات دو  -3

 شود؟ مشتري از چه چيزي استفاده ميسمت در  خط اشتراك ديجيتالبراي جداسازي صدا و داده روي  -4

5- LTE /WiMax  دارد؟ فاي وايچه مزيتي نسبت به 

اي براي  بردهاي بالقوهچه تأثيري خواهد داشت؟ شما چه كار 4Gكنيد دسترسي خدمات  شما فكر مي -6

                                                 
1- Multiprotocol Label Switching 
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 كنيد؟بيني مياي پيشچنين فناوري

هاي طراحي شده براي آينده مقايسه  فناوري تلفن همراه نسل اول را با فناوري موجود امروزي و فناوري -7
  تغييري كرده است؟ زمان چههاي همراه در طول   كنيد. استفاده شما از تلفن

  

 

 هاي هيماليا كوه  ر رشتهسيم د سازي بي : شبكهAirJaldiتأكيد: 

AirJaldi در شما هند است. اين شبكه كه طي همكاري با گروه 1ساالدارامبزرگي واقع درجامعهسيمشبكه بي
. توسط مركز شده استنيز ناميده  ساال دارام دار بي سيممش جامعه شبكه  ،توسعه يافت الاس مفناوري اطالعات دارا
تبت جامعه جهت كمك به  برداري از فناوري مدرن در اي شناسايي و بهرهشود كه بر فناوري ثبت اجرا مي

اندازي شد. اين شبكه در مدارس روستايي كودكان تبت اجرا شد كه براي مراقبت از منافع كودكان مهاجر تبتي  راه
  در هند مستقر شد.

، 2005شد. تا پايان فوريه دازي ان راه 2005در ژانويه  فاي واياين شبكه پس از حذف نظارت دولت هند از كاربرد 
هاي غربي  حوزه داشت. اين شبكه براي منطقه كوهستانيشعبه هشت  2ساال سيم دارام مش بيجامعه شبكه 

اي با حداقل دو مسير متمايز براي هر گره است.  هاي شبكه سيم گروهي از گره هيماليا مناسب بود. شبكه مش بي
هاي از گره يرا با استفاده از مسيرهاي فاي وايهاي نقطه ديد فناوري  گسترش شبكه فراتر از محدوديت اين امر
سيم قابليت اعتماد و افزونگي را فراهم  هاي مش بي سازد. شبكه هاي دور ممكن مي دسترسي به گره بررسيمجاور 

  د.نساز مي
گذارد،  به اشتراك مي) يك كانال راديويي را 3-19گره (شكل  30با بيش از  ساال دارامسيم  ستون فقرات مش بي

پذيري شبكه است. دسترسي به  هاي راديويي چندكاناله براي كمك به مقياس شيوه نصب گرهبه گرچه انتقال 
صب گره روي ناي جزيي با  هاي غيردولتي و ادارات دولتي با هزينه محلي، سازمان سبراي مدار  شبكه

افزار راديويي (به نام  از يك نوع سخت اه . تمام گرهتقابل افزايش اس نوبت بهكه شد ها فراهم  هاي آن ساختمان
افزار  ها با اين سخت هاي مناسب براي موقعيت گره كنند. آنتن ) ساخت داخل استفاده مي3هيماليايي مشمسيرياب 
دسترسي به اينترنت باند  ،ها به نوع خاصي از آنتن نياز دارند. تمام اعضاي شبكه زيرا برخي مكان ،شوند نصب مي

كامپيوتر متصل  2000كل پهناي باند براي بيش از  Mbps 6، كل AirJaldi سايت وب. طبق اعالم دارندهن پ
  است. دسترسي قابل

راه دور از  گيري گذاري فايل، پشتيبان هاي مختلف از اين شبكه عبارتند از: دسترسي به اينترنت، به اشتراك استفاده
اعضاي  را براينيز نصب شده است و خدمات ارتباط تلفني  VoIP از بايگاني. سيستم متمركزويدئو و بازپخش 

 PSTNسازد. اين سيستم به  افزار فراهم مي مبتني بر سخت IPتلفن هاي  دستگاهافزار و  شبكه استفاده از نرم
 دهد. هاي ورودي به شبكه مش را مي هاي قانوني، تنها امكان تماس شود. با اين وجود، به خاطر نگراني متصل مي

به ابزار ضروري  VoIPكنند،  باني نميتيشكامپيوتر از الفباي تبتي پاستاندارد  كليدهاي صفحهكه  آنجايياز 
                                                 
1- Dharamsala 
2- Dharamsala Wireless Mesh Community Network 
3- Himalayan Mesh Router 
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اعضاي شماره تكيه بر ارتباطات كتبي،  جايبهتوانندبرقراري ارتباط تبديل شده است: اعضاي شبكه صرفاً مي
  صحبت كنند.ها  با آنو گرفته ديگر شبكه را 

  

  
  ساال دارامسيم  در ستون فقرات مش بي گرهي 3- 19شكل 

 AirJaldi, http://drupal.airjaldi.com/node/33منبع: 

  
هاي  در گرهكه سيم  نقاط دسترسي بي و افزارهاي خاص ستون فقرات شبكه مش و استفاده از سخترمزگذاري با 

افزار  و سخترمزگذاري . ودش مزاحم ميوسايل سيار متصل به اين شبكه  1زني پرسهامكان  ،اند خاصي نصب شده
  ضروري بودند. سرويسبراي تضمين امنيت و كيفيت  يخاص

برند. به همين دليل برق تعداد زيادي از  از تأمين برق رنج مي ،كنند ها كار مي ها بيشتر شبكه مناطقي كه در آن
يابد و  ي ميتوجه قابلشود كه زمان استفاده از سيستم بهبود  هاي شبكه با صفحات خورشيدي تأمين مي گره

 ساال دارامسيم  دهد. در كل، شبكه مش بي كاربرد بالقوه سيستم در مناطق بدون جريان برق مداوم را نشان مي
  .استشرايط درست نظارتي با  اي جامعهدر ها  نمونه كاملي از نحوه شكوفايي شبكه

 .AirJaldi, “The Dharamsala Community Wireless Mesh Network”, http://drupal.airjaldi.com/node/56 منبع:
 

  هايي براي تفكر پرسش
در كشور خود تصور كنيد؟ چه مزايايي دارند و چه نقشي در جامعه سيم  هاي بي توانيد نقشي براي شبكه آيا مي
 توانند داشته باشند؟ ميجامعه توسعه 

 

                                                 
1- Roaming 
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  فعاليت
هاي  بحث و فرصتجامعه سيم  هاي بي وم شبكهمفهدرباره  خود،  هاي كوچك تقسيم شويد. در گروه هوبه گر

را شناسايي كنيد. مسائل نظارتي براي رسيدگي به تضمين عمليات و  خود هاي جديد در كشور اندازي سيستم راه
تواند شكل  اي مي چنين بررسي كنيد چگونه معرفي چنين فناوري هايي را شناسايي كنيد. هم تكامل چنين شبكه

 دهد.را تغييرجامعه زندگي 

  

  پذيری چند محيطی تعامل ۸-۳
هاي متنوع و مستقل بدون نياز به تالش اضافي  عموماً به توانايي همكاري سيستم 1پذيري تعامل

هايي چون رايانش ابري كه وسايل  با پيشرفت فناوري پذيري تعاملاز سوي كاربر، اشاره دارد. مفهوم 
  كند. د، اهميت بيشتري پيدا ميبا خدماتش سازگار خواهند بو مورداستفادهانتهايي 

ها با پيروي از استانداردهاي منتشر شده در طراحي، مهندسي و استقرارشان به  در كل، سيستم
توانند  پذيرند زيرا مي هستند تعامل» برخوردار از اينترنت«يابند. مثالً وسايلي كه  دست مي پذيري تعامل

هاي   پورتدهد.  با اينترنت را مي پذيري تعاملا ه كار كنند. اين ويژگي به آن TCP/IPروي پروتكل 
 IEEEها از استاندارد اينترنت   پورتها نمونه ديگري هستند: اين  تاپ شبكه موجود در كامپيوترها و لپ

 كه وقتيحتي  ،سازد هايي را ممكن مي  پورتكنند كه ارتباط با ساير وسايل با چنين  پيروي مي 802.3
نقش  پذيري تعاملافزارهاي كاربردي،  دگان مختلف باشند. در نرماين وسايل ساخت توليدكنن

تواند در دسترس برنامه ديگر قرار بگيرند  هاي يك برنامه كاربردي مي كه داده اي دارد كننده تضمين
و دسترسي و ويرايش آن روي كامپيوتري با  Windows PC(مثالً توانايي ايجاد فايل مبتني روي 

  ).Linuxسيستم عامل 
محصوالت توليدكنندگان مختلف  كه اينشود و با تضمين  مانع انحصارطلبي مي پذيري عاملت

دهد با تلفن  به كاربر امكان مي پذيري تعامل. مثالً، كند ميتوانند با يكديگر كار كنند رقابت را ترويج  مي
 Sony Ericssonوصل شود و با شخص ديگري با تلفن همراه  سرويسدهنده  به يك ارائه Nokiaهمراه 
 پذيري تعاملبراي كاربردهاي دولت الكترونيكي،  .متفاوت ارتباط برقرار كند يسرويسدهنده  با ارائه

هاي يك سيستم بتوانند با سيستم ديگر (كه ممكن است در كشور ديگري  كند كه داده تضمين مي
  باشد) مبادله شوند.

زيرا قابليت دسترسي و به  ،ودر نگراني اصلي در عصر اطالعات به شمار مي پذيري تعامل
انواع اطالعات (مثالً به هاي مختلف بنيادي است. مردم به دسترسي  اطالعات به شكل ريگذا اشتراك

با خدمات اطالعات دولتي) كه اغلب  و آمارها،  راهنماهاي بهروشهاي تاريخي، دانش فني،  داده
» بسته«باشند يا در محيطي  يختصاصممكن است او شوند  ها و فرآيندهاي مختلف ذخيره مي سيستم

                                                 
1- Interoperability 
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گذاري و تبادل اطالعات نبايد تأثيري  ، به اشتراكپذيري تعاملبا حق دسترسي محدود نياز دارند. اما با 
  ها داشته باشد. هاي واقعي ميزبان آن بر سيستم
ت خود ها بايد به وضعيتي برسند كه بتوانند از اطالعا دستيابي به تعامل واقعي، سازمان منظور به

طور مؤثر با ساير  موقعيتي باشند كه بتوانند اين اطالعات را به دربرداري كنند و  طور كامل بهره به
شود كه  مي يهاي جديد ت منجر به كشف فرصتاها تبادل كنند. اغلب توانايي اشتراك اطالع سازمان

  براي دنيايي به هم مرتبط و جهاني شده حياتي است.
  

مختصري  http://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organisationsهاي استاندارد  درباره سازمان Wikipediaمقاله   :توجه
  دهد. ارائه ميرا المللي  اي و بين هاي استاندارد منطقه از صنايع و سازمان

  
مات اهاي آكادمي الز سرفصل مجموعه 2 سرفصلبه  پذيري تعاملبراي مطالعه بيشتر در زمينه 

  مراجعه كنيد. APCICT اتفناوري اطالعات و ارتباط توسعه به كمك
  

  ]72[رايانش ابري ۳- ۹
ارائه  منظور بهاستفاده از منابع كامپيوتري متمركز توصيف  اصطالح رايانش ابري عموماً براي

شبكه (عمدتاً اينترنت) به مشتريان در يك ها از طريق  شود. معموالً اين كاربردها و خدمات استفاده مي
هاي عملياتي كمتر، استقرار سريع  اي از مزايا از قبيل هزينه شوند و حوزه ارائه مي» ن و هر مكانهر زما«

. آگاهانه يا ناآگاهانه، اكثريت كاربران سازند را فراهم مي هاي پراكنده جغرافيايي و دسترسي به سيستم
هاي  عبارتند از: برنامه هاي آن نمونه(كنند  اينترنت امروزي از كاربردهاي رايانش ابري استقبال مي

سازي اجتماعي و  هاي شبكه سايت؛ MSNو  Gmail ،yahoo.mailي ايميل تحت وب مانند دكاربر
  .)و پشتيباني آنالين سازي خدمات ذخيره

  
  هاي مختلف رايانش ابري صورت

  سه دسته اصلي از خدمات رايانش ابري در حال حاضر موجود است:
 ؛ئه برنامه كاربردي تحت وب به كاربران از طريق مرورگر استارا 1سرويس عنوان بهافزار  نرم

  .Google Docsاداري مانند كاربردي هاي  و برنامه انبا مشتريارتباط هاي مديريت  از جمله سيستم
استفاده از منابع ماشيني راه دور از طريق شبكه معموالً  2سرويسعنوان  زيرساخت به

هاي  در مركز داده يا استفاده از ماشين ياختصاص ياختصاصي است. نمونه آن سرور صورت به
  و پشتيباني از راه دور است. سازي ذخيره

                                                 
1- Software-as-a-Service (SaaS) 
2- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
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تواند محيط الزم را  سيستم كامل موجود روي شبكه است كه مي 1سرويسعنوان  فرم به پلت
  براي توسعه يا آزمون برنامه كاربردي يا اجراي برنامه خودش فراهم سازد.

، اما به هيچ وجه مذكور در حال حاضر در حال استفاده هستند در حالي كه سه دسته اصلي
بازار را  فروشندگان نيازهاي هاي متعدد هنگامي توسعه يافتند كه تكرارها و اشتقاق .كامل نيستند
وارد بازي  انهبازاريابي خالقاوقات  (گاهي كردنديابي  ها موقعيت آنبا را مطابق  سرويسشناسايي و 

از راه دور، اجراي فرآيندهاي خاص،  هاي داده سازي پايگاه توان به آماده ن موارد مياي شود). از جمله مي
  ها. مديريت اطالعات و سيستمكاركردهاي ، زدايي اشكالآزمون و هاي  محيط

  
  مزايا

فناوري هزينه كلي ارائه زيرساخت  در جويي ترين مزاياي رايانش ابري صرفه شايد يكي از بزرگ
كه  فناوري اطالعاتهاي پيچيده  تفاده از خدمات رايانش ابري، مزاياي سيستماست. با اس اطالعات
هاي كوچك و  شركت ويژه بهان، گدر دسترس هم ،هاي بزرگ و چندمليتي بودند حوزه شركت  معموالً

هاي  شركتشود كه پتانسيل  ناميده مي سطح همگيرند. اين امر زمين بازي  ) قرار ميSMEمتوسط (
سازد كه  را فراهم مي فناوري اطالعاتيابي به مزاياي سيستم  راي استفاده و دستب كوچك و متوسط

را  يريزي، مزاياي هاي برنامه برند. استفاده از همين سيستم ها بهره مي از آن چندمليتيهاي بزرگ  شركت
 وكار و از جمله كارآمد ساختن فرآيندهاي كسب ،آورد به همراه مي هاي كوچك و متوسط شركتبراي 

هاي كوچك و متوسط  تمام اين موارد منجر به تقويت رقابتي بودن شركت(وكار  بهبود كارايي كسب
  .)شود مي

ها، نيازي  ها و بنگاه دولت ويژه به(مزاياي مشابهي در كشورهاي در حال توسعه نيز وجود دارند 
نابع براي مديريت نيازي به اختصاص م و افزار ندارند افزار و نرم گذاري كالن در سخت به سرمايه

 سرويسدهنده  توان بر عهده ارائه ها را مي . تمام اين)ندارند فناوري اطالعاتهاي پيچيده  سيستم
. تمركز كنندشان  وكار اصلي كسبدر خود  توانند بر منابع (گاهي محدود) ها مي گذاشت و دولت و بنگاه

وكار  كسب آنچهها بر  . بنگاهدادهد خوا سرويساجتماعي به شهروندانش  -دولت، براي توسعه اقتصادي
  خواهند شد. زكرفروشي) متم دهد (مثالً عمليات توليد يا خرده انجام مي

وكار  وكار خدمات و كاربردهاي رايانش ابري، ماهيت كسب هاي فعال در كسب از نظر شركت
انش ابري توسعه، تر است. مفهوم راي شده تر و تثبيت هاي بزرگ خودش به معناي توانايي رقابت با شركت

هاي كاربردي ابري در سراسر جهان را بدون سرمايه هنگفت در  استقرار، بازاريابي و فروش برنامه
. منابع كند ممكم ميخدماتي هاي  (و گران) و مكانهاي پراكنده  ، در فروشفناوري اطالعاتزيرساخت 

درنگ مهيا شوند  صورت بال به )قريباًتوانند (ت توانند در صورت تقاضا به كار گرفته شوند و خدمات مي مي

                                                 
1- Platform-as-a-Service (PaaS) 
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هاي باالسري را  هزينه ويژه بهو  ها تواند هزينه دهنده مي مند گردند. ارائه دهنده و كاربر هر دو بهره و ارائه
  تر سود ببرد. تر و ارزان سريع سرويستواند از  مديريت كند و كاربر مي

  

  ]73[و آينده سياسيمالحظات 
اي نوظهور  با آهنگي سريع ادامه دارد، اما در كل هنوز زمينه مچنانهنوآوري در رايانش ابري 

وجود دارد كه بايد براي ارائه كامل و تحقق نويد رايانش ابري در نظر گرفته شوند.  مسئلهاست. چندين 
  د از: (ترتيب خاصي وجود ندارد)اين مسائل عبارتن

كند  را انتخاب مي سرويسدهنده  ئهكاربر فروشنده يا ارا كه اين محض به :1قفل كردن فروشنده
شوند؟ اگر كاربر بخواهد فروشنده را تغيير دهد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا  ها به كاربر قفل مي آيا آن
  وكار فروشنده با اين تغيير ادامه خواهد يافت؟ كسب

رد، فقدان استانداردهاي گسترده صنعتي در رايانش ابري وجود دادر حال حاضر  استانداردها:
گيري هستند. مسائل مرتبط با اين  هاي مختلف براي بررسي اين موضوع در حال شكل اگرچه گروه

چگونه دو سيستم مجزاي ابري با يكديگر صحبت كنند، چگونه  -حوزه عبارتند از: رايانش بين ابري
  دارد؟  ها را به ديگري ارجاع دهند تا نگه اطالعات را تبادل كنند و چگونه داده

راحت بهروش كاربران بايد در استفاده از ابر و قانون رفتار صاحبان صنايع يا  :2صنعتبهروش 
رسند عبارتند از: اگر فروشنده برود يا  هايي كه به ذهن مي باشند و به آن اعتماد كنند. بعضي از پرسش

  هستند؟ حمل قابلها  افتد؟ آيا داده وكارش تعطيل شود چه اتفاقي مي كسب
امنيت دارند حريم خصوصي و ها قوانين شديدي براي  بعضي حوزه :3نيتو ام حريم خصوصي

شوند، چه  ها كجا ذخيره مي ها عبارتند از: داده رود. پرسش مهمي در رايانش ابري به شمار مي مسئله كه 
  ها دسترسي يا كنترل دارد و زيرساخت چقدر ايمن است؟ كسي به آن

رايانش ابري به قابليت دسترسي به شبكه و  كه آنجايياز  :4دسترسي به سيستم و عملكرد
دهد بستگي دارد، ضروري است كه سيستم در صورت  رايانش ابري را ارائه مي سرويسزيرساختي كه 

بايد بتوانند از عهده  هر باشد و بايد طبق انتظار كار كند، شبكه و زيرساخت مربوطبكار دسترسنياز در 
  بايد اين انطباق را پرورش دهد. سرويسدهنده  آيند و ارائه تقاضاها بر

ها با توجه به ذخيره و دسترسي اطالعات  بعضي حوزه :5پذيرشحسابرسي و  يها گزارش
در حوزه ديگري  سرويسدهنده  قرار بگيرد. اگر ارائه موردتوجهقوانين محلي خاصي دارند و اين امر بايد 

اي پيگيري و قابليت اعتماد اهميت حسابرسي نيز بر يها گزارش .باشد، نياز به امنيت بيشتري است
  مهيا شوند. ها نيازمنديدارند و بايد مطابق 
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به اين امر باشد. بزرگي كننده  تواند برابر براي جهان در حال توسعه، رايانش ابري مي
يكسان قبل از دسترسي به  سرويسدهد از كاربردها و  كوچك و بزرگ، امكان مي يها سازمان
استفاده كنند.  -همان سطح از پيچيدگي براي جهان در حال توسعهدر  - چندمليتيهاي  شركت

توانند  قرار دارند مي Silicon Vallyكاربردها و خدمات رايانش ابري كه در دسترس سازماني واقع در 
طور برابر در دسترس سازماني در هند، ويتنام يا جزاير اقيانوسيه قرار بگيرند. الزم به ذكر  و به سادگي به

و اين  دارد اعتماد قابلاينترنت به ها و خدماتي نياز به دسترسي  وانايي استفاده از چنين برنامهاست، ت
رايانش از آنجا كه عنوان اولويت ملي برطرف سازند.  ها بايد به گذاران و دولت چالشي است كه سياست

دولت به  سرويس وه ارائه نحو ها  ها و بنگاه در سازمان فناوري اطالعاتبرد رتغيير شكل كا پتانسيلابري 
  ، امري ضروري در جهان در حال توسعه است.شهروندان در سطوح مركزي، كشوري و محلي را دارد

 

  خودآزمايي 
  دهد و چرا اهميت دارد؟ ارائه ميرا چه چيزي چند محيطي  پذيري تعامل -1
در مورد  اي مسئلهيا آها را شناسايي كنيد.  در مورد رايانش ابري و نحوه كاهش آنياسي بعضي مسائل س -2

 خود فناوري و كاربرد آن وجود دارد؟
 

  هايي براي تفكر پرسش
توانيد بعضي  اطالعات اين بخش آيا مي بر اساساينترنت براي شما و كشورتان چقدر اهميت دارد؟  -1

  مسائل مهم را با توجه به زيرساخت و ثبات اينترنت در كشور خود شناسايي كنيد؟
مان را تغيير داده است؟ آينده تكامل   كار، بازي و تعامل با دوستان و خانواده ويژه بهي چگونه اينترنت زندگ -2

  بينيد؟ اينترنت را چگونه مي
كنيد چه اقدامات سياسي و فني  رود. شما فكر مي اينترنت بخش مهمي از جامعه امروزي، به شمار مي -3

  براي تضمين ثبات اينترنت پيوسته الزم است؟
از مسائل در زمينه آنالين شدن و استفاده بيشتر از اينترنت كدامند؟ برخي از مسائل  به نظر شما برخي -4

  ها رسيدگي كرد، مثالً توسط چه كساني؟ امنيتي كه بايد بررسي شوند كدامند؟ و چگونه بايد به آن
ه در زمينه با رشد استفاده از اينترنت و آنالين شدن تعداد بيشتري از مردم جهان، به نظر شما مسائل بالقو -5

  مختلف) از طريق اينترنت كدامند؟ دريهاي ما هاي مختلف (و شايد زبان تعامل مردم با فرهنگ
افزارهاي  هاي سنتي را براي ارائه خدمات و نرم كنيد؟ مدل اي براي رايانش ابري تصور مي شما چه آينده -6

 بينيد؟چگونه ميكاربردي در حال تكامل

 



 



 

  چهارمفصل 
  مدرن اتصال به سازمان

  
 اهداف اين بخش عبارتند از:

 ) مروري بر هزينه كل مالكيتTCOگيري در مورد تداركات. نگام تصميم) ه  
 افزار منبع باز و رايگان نرمنقش  توصيف )FOSS ،(سازي. از نظر بومي ويژه به  
  ها. هاي اطالعاتي در سازمان نقش مديريت پايگاه داده و سيستمتوصيف 
 ها. مبتني بر اينترنت در سازمانپذيري  اتصالهاي  نقش روش توصيف 
 مدرناتصال به سازماندر رابطه باسياسيبيان مالحظات. 

  

 مالحظات سياسي

  در نظر داشته باشيد:دورنماي سياسي، موارد زير را ازهنگام مطالعه اين بخش
  هزينه كل سيستم،  حياتچنين چرخه  ري، همفناو روندهايتصميمات تدارك و خريد  كه اينتضمين

  آن را در نظر بگيرند. مالكيت
  چنين پتانسيل  جويي اقتصادي، هم از نظر صرفه افزار منبع باز و رايگان نرم پذيرشارزيابي مزيت

  شرايط محلي. تناسب بهافزاري  سازي چنين نرم بومي
 مند منابع فني كمتر داخلي براي عمليات و هاي ارائه كاربرد جديد و نوظهور كه نياز  استفاده از روش

براي ايجاد دسترسي و  ،(ERP)سازماني  ريزي منابع برنامه هايو ابزار SaaSاز قبيل  هستند؛ نگهداري
 .»كل سازمان«سازي كاربرد  يكپارچه

 فته يا و شناسايي استفاده از مراكز داده اختصاص ينياز به تضمين قرارگيري و حفاظت مناسب منابع رايانش
 يابي به اين هدف. براي دست

  كاربر و مديريت هويت. احراز هويتاهميت 
 اتصال ابزار  عنوان به ،هاي خصوصي مجازي شبكهبا استفاده از  پذيري اتصالهاي  پتانسيل كاهش هزينه

 .دور افتادهراه ها/ ادارات  مكانبه 
 زمان.طالعات ساعنوان منبع ا به ها سازي اينترانت مزاياي بالقوه پياده 
 همراه با رشد رايانش و  ،زيست و استقبال از مفاهيم رايانش سبز پذيري در برابر محيط نياز به مسئوليت

  فناوري.



  
  
  
 
  

  رتباطات براي مديران ارشد دولتي: روندهاي فناوري اطالعات و ا4 سرفصل   120
 

توانند مديريت و كنترل بهتر فرآيند را ارائه و كارايي  ميفناوري اطالعات مدرن  هاي سيستم
افزار، بايد  افزار و نرم سي به سختانگيز دستر حيرتطيف كلي عمليات را افزايش دهند. اما با توجه به 

 حاوي انتخاب گردد. اين بخش درستي به يافزار و نرم يافزار فرم سخت تضمين شود كه پلت
را اي  زمينه پسافزار نيست؛ بلكه مقداري اطالعات  افزار و نرم دستورالعملي قطعي براي انتخاب سخت

 دهد. مي درباره عوامل مهم در هنگام انجام چنين انتخابي ارائه

  

  افزاري مالحظات سخت ۴- ۱
تجهيزات  ،سرورهاي فايل ،روميزي كامپيوتر شخصيمتشكل از تجهيزات مختلف  ،افزار سخت

  و وسايل پشتيباني است. هاچنين وسايل جانبي كامپيوتر مانند اسكنر هم و شبكه
  
  LCDدر مقابل  CRT نمايش صفحهكامپيوتر:  هاي نمايش صفحه

) CRTدر گذشته با استفاده از فناوري المپ اشعه كاتدي (» مانيتور«يا  كامپيوتر نمايش صفحه
 عنوان به، LCDطراحي شده است. ظرف چند سال گذشته، فناوري مبتني بر نمايش كريستال مايع 

عموماً از نظر فيزيكي بزرگ و سنگين  CRT هاي نمايش صفحهجايگزيني كارآمد عرضه شده است. 
وقتي  ويژه بهگيرند. اين عامل  روي ميز مي LCD نمايش صفحهسبت به هستند و فضاي بيشتري را ن

نسل جديد مصرف كمتري نسبت به  LCD هاي نمايش صفحهمحدوديت فضا وجود دارد مهم است. 
CRT هاي اخير قيمت   تر هستند. در سال كنند؛ و براي چشم راحت دارند؛ گرماي كمتري توليد مي

هاي اخير  عالوه در سال . به]74[كمتر هزينه كل مالكيتيعني  است، يافته كاهش LCDمانيتورهاي 
هنوز هم  CRTتر  شوند. مانيتورهاي قديمي ها عرضه مي استاندارد در سيستم LCDقيمت مانيتورهاي 

 باشد.ارزشمند  LCDها با مانيتورهاي  شوند. ممكن است جايگزيني آن استفاده مي

  
  چاق هاي برابر كالينتالغر در  هاي هاي روميزي: كالينت سيستم

كامپيوتر تر از  معموالً نگارش يك درجه پايين 1افزاري، كالينت الغر از نظر اصطالحات سخت
است. كالينت الغر معموالً تنها ابزار  سرور -كالينتاي  به كار گرفته شده در محيط شبكه شخصي

شود.  ه روي سرور انجام ميسازد، در حالي كه پردازش واقعي داد دسترسي و نمايش داده را مهيا مي
قدرت متكي بر قدرت پردازش سرور باشند. برعكس،  توانند وسايل كم هاي الغر مي يعني كالينت

                                                 
1- Thin Client 
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كند  ها را خودش پردازش مي باشد كه داده همعمولي روي شبك كامپيوتر شخصيتواند  مي 1كالينت چاق
  كند. ه ميدسازي استفا ا براي ذخيرهها ي و تنها از شبكه و سرورها براي عبور داده به ساير دستگاه

و احتمال كمتر پايين فناوري اطالعات هاي مديريتي  ي الغر عبارتند از: هزينهها مزاياي كالينت
الزم است  آنچهتوانند تنها براي  افزارهاي كاربردي مي افزارهاي كاربردي زيرا نرم تقلب كاربران در نرم

يابد. بيشتر مديريت  افزارهاي خرابكار نيز كاهش مي نصب نرمچنين احتمال  قفل شوند. هم ،انجام دهند
كالينت الغر، تواند از راه دور كنترل شود. اگر  شود و بنابراين مي روزرساني مي روي سرور انجام و به

مجدداً  سرعت بهافزار را جايگزين كرد و كاربرد  توان سخت صرفاً مي افزاري شود، دچار خرابي سخت
شوند. ساير مزايا عبارتند از:  طور متمركز روي سرور ذخيره مي ها به ، زيرا تمام دادهآنالين خواهد شد

الغر معموالً  يها ، فضاي روي ميز كمتر؛ و در كل قابليت اعتماد باالتر زيرا كالينتبرق پايينمصرف 
  هاي متحرك كمتري دارند. بخش

تر زيرا پردازش معموالً  ي فايل ضعيفاز: سرورها  چاق نيز مزايايي دارند كه عبارتند يها كالينت
هاي گرافيكي  كننده توانند كنترل اي بهتر زيرا مي عملكرد چندرسانه .شود روي كالينت چاق انجام مي

و اتكاي كمتر به اتصاالت شبكه (كالينت  هاي جانبي بهتر  گزينه .داشته باشند ياختصاصي و قدرتمند
  ارد).دمنسجم شبكه كاركردي و يك الغر نياز به 

سازمان و كاربردهايي دارد  هاي نيازمنديتصميم براي انتخاب كالينت چاق يا الغر بستگي به 
) چاق متصل يا كامپيوترهاي شخصيهاي ( تر معموالً از كالينت ند. سازمان كوچكوكه بايد استفاده ش

تر با زيرساخت  كند. سازمان بزرگ سازي و ارتباط استفاده مي براي ذخيره چندمنظورهبه سرور فايل 
  تر بداند. خوب شبكه شايد استفاده از كالينت الغر را مناسب

  
  Mbps 1000در برابر  Mbps 100هاي شبكه:  سيستم

هاي موجود امروزي صحبت كرديم. شبكه بخش  هاي اترنت و فناوري در بخش قبل درباره شبكه
تر با افت  هاي بزرگ سازمان براي ويژه بهرود و طراحي آن مهم است،  حياتي زيرساخت به شمار مي

شبكه  يك اي كه (وسيله يهاي اترنت گيگابيت (گيگابيت)، سوئيچ Mbps 1000قيمت تجهيزات شبكه 
سازد) معموالً بايد در تمام شبكه به كار گرفته شوند. اين امر پهناي  را به يكديگر متصل مي ناحيه محلي

هاي كاري فراهم  بين سرورها و ايستگاه ،بكههاي ش بين گره ،باند بهتر و در نتيجه عملكرد بهتر
حداكثر حجم آبي كه ها،  در آنهاي آب هستند كه  ها لوله سازد. قياس خوب براي اين سيستم مي
بيشتر، لوله  اثربخشيشود. براي  ترين لوله تعيين مي قطر كوچك وسيله بهتواند جريان پيدا كند  مي

داشته باشد تا حجم بيشتري از  يتر كند بايد قطر بزرگ ميتر را تغذيه  هاي كوچك اصلي كه تمام لوله
  تر جريان پيدا كند. آب بتواند در هر لوله كوچك

                                                 
1- Fat Client 
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  هاي تأمين برق بدون وقفه : سيستممحافظت از برق
منبع برق ثابت و قابل اطمينان همواره نگراني ويژه در جهان در حال توسعه است. قطع برق 

عملياتشان وارد كند. حفاظت از  زمان مدتو فناوري اطالعات  يها تواند آسيب شديدي به سيستم مي
فايل، تجهيزات اتصال به شبكه و وسايل  هاي(مثل سرورفناوري اطالعات  هاي اصلي زيرساخت بخش

(و افزايش رقابت)،  ها سزايي دارد. با كاهش قيمت قطع برق اهميت به بر، در براگيري) پشتيبان
ها  كارگيري آن يافته كه به  اي كاهش ) به نقطهUPSبرق بدون وقفه (هاي تأمين  سيستم گذاري قيمت

 طور بهممكن است. كامپيوتر درصد  15تا  10روميزي با ضريب هزينه حدود  كامپيوتر شخصيبراي هر 
اين و درك  شود هاي مربوطه گرفته لحاظ شود تا تخفيفسياست تداركات در بايد  اين مسئله آل، ايده

  .كند را تعيين ميقيمت و قابليت اطمينان آن  UPSفناوري پشت هر ت است كه مسئله حائز اهمي
UPS  ترين نوع  اساسي يا غيرفعال: باش آمادهدر حالتUPS  و متشكل از مبدل موج

تواند حاوي فيلترگذاري ورودي و خروجي باشد و  سينوسي، باتري و شارژكننده باتري است. مي شبه
از باتري  UPSيابد،  ولتاژ ورودي به آستانه كاهش مي كه اينبه محض  معموالً فاقد تنظيم برق است.
هايي مناسب است  ترين است و تنها براي موقعيت ارزان UPSكند. اين نوع  براي توان ورودي استفاده مي

  رود. تنها براي شرايط قطع برق به كار مي UPSبرق ثابت است و  منبعكه 
UPS :سطح باالتر  تعاملي خطيUPS د از بعUPS تواند انواع متفاوتي  غيرفعال است و مي

 UPSهاي  كننده ولتاژ. اين نوع مبدل بعضي تقويت و داشته باشد. بعضي مبدل موج سينوسي دارند
هايي با قطعي  ها براي محيط . آناند صرفه  به  مقرون عملكردكنند و از نظر قيمت و  معموالً بهتر فيلتر مي

تعامل خطي متشكل از فيلتر، مبدل  UPSسته ولتاژ ورودي مناسب هستند. متناوب برق و تغييرات پيو
هاي ارتباطي   پورتهاي امروزي نيز  با نوعي تنظيم ولتاژ، شارژكننده باتري و باتري است. بيشتر مبدل

دهند  افزاري دارند كه به كامپيوتر متصل به آن امكان مي با استفاده از نرمبرق براي مديريت  UPSمانند 
  خاموش شود. درستي بهر صورت قطع برق د

UPS :بسياري از توليدكنندگان  آنالينUPS  كنند. با اين وجود را آنالين معرفي ميخود UPS 
را مجدداً  DCكند و سپس  تبديل و فيلترگذاري مي DCگيرد و به  را مي ACواقعاً آنالين ولتاژ ورودي 

وگانه منجر به خروجي موج سينوسي خالص و ثابت كند. اين فرآيند تبديل د خروجي تبديل مي ACبه 
هايي با قطع متناوب و   براي محيط و ترين موجود و گران UPSواقعاً آنالين بهترين نوع  UPSشود.  مي

تواند  اتاق يا ساختمان مي دپارتمان،آنالين در مواقع تأمين برق كل  UPSنوسانات برقي مناسب است. 
  تري داشته باشد. هاي روميزي و تجهيزات شبكه ظرفيت كم راي سيستمظرفيت بااليي داشته باشد يا ب
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  مختصري از فناوري
 مراكز داده

و براي ارائه خدمات پيوسته و  اي است هاي كامپيوتري و شبكهسيستمميزبانامكاني فيزيكي است كه ،مركز داده
و هاي برق پشتيبان  ، مركز داده داراي سيستمشود. معموالً ها طراحي مي در سازمان يرايانش ابعمنبه  اعتماد قابل

خواهد دسترسي ها و امنيت  ، خدمات مخابراتي افزوده و تهويه محيطي و پايش براي حفظ كارايي سيستماضافي
حساس در روزهاي اول  يد كه براي تجهيزات رايانشنهاي كامپيوتر دار بود. مراكز داده جاي خودشان را در اتاق

دانشگاهي تبديل شده و  اي شود. امروزه، طراحي، ساخت و عمليات مركز داده به رشته رايانش ساخته مي

  دهند. مراكز داده ارائه مي هاي نيازمنديهايي را براي  استاندارد ]75[1يمخابرات صنايعهايي چون انجمن  سازمان

TIA-942كند كه  ساخت مركز داده تعيين ميي را براي زيرهاي نيازمندي ]76[داده : مروري بر استانداردهاي مركز
  عبارتند از:

  
  ليت دسترسيبقا 671/99%مقدمات:  - 1رديف 
 ريزي نشده ريزي شده و برنامه هاي برنامه مستعد اختالل در اثر فعاليت  
 اجزاي اضافيكننده، بدون  براي توزيع برق و خنكي واحد مسير  
  باUPS  ها ژنراتور يا يك طبقه باال آمده يا بدون آنيا 

 كشد. سازي آن سه ماه طول مي پياده 

  ساعت 8/28زمان بيكاري عمليات ساالنه 

 .براي احتياط، بايد كامالً خاموش شود 

  
 قابليت دسترسي 741/99: %اجزاي اضافي - 2رديف 

 ريزي نشده ريزي شده و برنامه هاي برنامه كمتر مستعد در برابر فعاليت  
 اجزاي اضافيا كننده، ب براي توزيع برق و خنك ي واحدمسير  
  ،شامل طبقه باال آمدهUPS و ژنراتور 

 كشد. سازي آن سه تا شش ماه طول مي پياده 

  ساعت 22زمان بيكاري عمليات ساالنه 

 هاي زيرساختي نياز به خاموش كردن پردازش دارد. بخش ساير برق و حفظ مسير 

  
 قابليت دسترسي 982/99: %زماني همقابليت حفظ  - 3رديف 

 افزار كامپيوتر، اما رويدادهاي  ريزي شده بدون اختالل در عمليات سخت عاليت برنامهتوانمندسازي ف
  شوند. ريزي نشده هنوز باعث اختالل مي برنامه

                                                 
1- Telecommunications Industry Association (TIA) 
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 اجزاي اضافيشامل  و كننده اما تنها با يك مسير فعالبرق و خنكتوزيعمختلفمسيرهاي  
 15  كشد. سازي آن طول مي پياده ماه 20تا 

 ساعت 6/1ات ساالنه زمان بيكاري عملي 

  كافي براي بارگذاري روي يك مسير در حين حفظ عملكرد در و ظرفيت شامل طبقه باال آمده و توزيع
 مسير ديگر

  
 قابليت دسترسي 995/99مقاوم در برابر خطا: % - 4رديف 

 ل يك مورد تواند حداق كنند و مركز داده مي ريزي شده اختاللي با بار بحراني وارد نمي هاي برنامه فعاليت
  ريزي نشده را بدون تأثير بر بار بحراني تحمل كند. از بدترين رويداد بار برنامه

  اجزاي اضافيشامل  ،كننده برق و خنكتوزيع  مختلفمسيرهاي  
 15  برد. سازي آن زمان مي ماه پياده 20تا 

  ساعت است. 4/0زمان بيكاري عمليات ساالنه 

ارند، از جمله فرو نشاندن آتش، سطح رطوبت، دماي عمليات و عالوه، چند مالحظه ديگر نيز وجود د به
اين به  انجمن صنايع مخابراتيمعماري، برقي و مكانيكي. براي اطالعات بيشتر درباره مشخصات  هاي مشخصه

  سايت مراجعه كنيد:
http://www.tiaonline.org/standards 

 
. با افزايش وابستگي به استوكار  ي عمليات كسببخش حياتفناوري اطالعات  هاي مدرن امروزي، براي سازمان

تواند  مي ياستفاده شود. صدمه به كاركردهاي رايانش درستي بهوكار از آن  ، بايد براي تداوم كسبفناوري اطالعات
با  اعتماد قابل يزيرساخت رايانشسازي  روي عمليات سازماني داشته باشد و نياز به فراهم توجهي قابلتأثيرات 
تواند به شكل امنيت فيزيكي تجهيزات و امنيت  . امنيت نگراني اصلي است و ميوجود داردمان بيكاري حداقل ز

  ها در برابر تهديدهاي حاصل از رايانش). سيستماز حفاظت  ،اطالعات باشد (يعني
زمان در سراسر سا يحفظ يكپارچگي كل سيستم و تضمين قابليت اعتماد به منابع رايانشبراي مركز داده بايد 

طراحي مركز داده نيز اهميت دارد (يعني بايد از نيازهاي حال و آينده دورنماي چنين حفظ  . همطراحي شود
اگر مركز  .شود كه منجر به صرف هزينه بسيار مي -پشتيباني كند). اما در عين حال، نبايد كمتر از حد طراحي شود

منجر به افزايش چرا كه د بيش از حد طراحي شود داده نتواند از تجهيزات پايش جديد پشتيباني كند و نباي
تأييد شده براي گردد (نور، برق، خدمات مخابرات). تعادل درست در طراحي مركز داده  هاي باالسري مي هزينه
 بايد آرمان حياتي طراحي باشد. آينده
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  رايانش سبز
زيست محيطي در  هاي معقول از نظر سبز) به كاربرد شيوهفناوري اطالعات  رايانش سبز (يا

 برداري از بهره«در مقاله  San Murugesanشود. بهترين توصيف رايانش سبز توسط  رايانش اطالق مي
  :، به اين صورت بيان شده است»ها اصول و شيوهسبز: فناوري اطالعات 

مانند ( مرتبطهاي فرعي  مطالعه و شيوه طراحي، توليد، استفاده و قرارگيري كامپيوترها، سرورها و سيستم
طور كارآمد و مؤثر با حداقل يا  به )سازي هاي ارتباطي و شبكه سازي و سيستم ، وسايل ذخيرهها، چاپگرهامانيتور

  .]77[بدون تأثير بر محيط زيست
  

سازي بازده  اساساً، رايانش سبز درباره كاهش استفاده از مواد خطرناك در فرآيند توليد، حداكثر
هاي كارخانه  رغيب قابليت بازيافت محصوالت از رده خارج و زبالهمحصول و تحيات انرژي در طول 

  رود. به شمار مي ياصلي طراحي براي تجهيزات رايانش  آرمانطور خاصي  است. بازده انرژي به
اي از مراجع براي مطالعه بيشتر  مروري بر مفاهيم رايانش سبز در مقاله رايانش سبز با مجموعه

  در:
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing. 

  آمده است.
  

  سازي مجازي
هاي مجازي اشاره دارد كه  افزار) به ايجاد دستگاه سازي سخت مجازي ويژه بهسازي (و  مجازي

هايي روي  كند. چندين مورد از چنين دستگاه عمل مي شبيه كامپيوتر واقعي با سيستم عامل خودش،
  توانند سيستم عامل متفاوتي داشته باشند. ميشوند و هر يك  يك دستگاه فيزيكي اجرا مي

توانند كامالً متفاوت  مي ،كنند هاي مجازي اجرا مي هاي عاملي كه اين دستگاه عالوه، سيستم به
 متفاوتي از  نگارشو  MAC OSو  Windows هاي ديگر ، دستگاهLinuxباشند. مثالً، يك دستگاه 

Linux افزاري  مجزا از منابع سخت ،شود ها اجرا مي ه در اين دستگاهافزاري ك توانند اجرا كنند. نرم را مي
  دستگاه (فيزيكي) است.

ها داشتن  افزاري است. براي سازمان سازي منابع سخت سازي، يكپارچه استفاده اصلي از مجازي
استفاده  افزاري خود از منابع سخت ،چندين سرور كوچك كامالً طبيعي است و هيچ يك از اين سرورها

سازي اين سرورهاي كوچك درون يك سرور قدرتمند و اجراي هر  خواهند كرد. مفهوم يكپارچهن كلي
  كند. مجازي معني پيدا ميهاي  نمونه عنوان بهيك از سرورهاي قبلي 

شود كه پايش رفتار سيستم  استفاده ميآزمون و تحقيقي هاي  سازي در محيط مجازيچنين  هم
  پايش شود. افزار فيزيكي سخت تواند از درون سيستم عامل مي كند و ميتر  در محيط مجازي راحترا 
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توانايي تدارك سرور جديد در صورت نياز  و و بهبود بالياساير كاربردها عبارتند از: نمايش 
افزار كه ممكن است نياز به فرآيند طوالني تأييد داشته باشد).  افزار و نرم (برعكس خريد سخت

هستند. دستگاه مجازي كه روي يك دستگاه  جايي جابه قابلها  ههاي مجازي از بعضي جنب دستگاه
 شود،تواند به دستگاه فيزيكي ديگري منتقل شود. با اين وجود، بايد تضمين  شود مي فيزيكي اجرا مي

  .استهاي مجازي پيكربندي شده  افزار فيزيكي براي اجراي قابل اطمينان دستگاه سخت
 

 

 تاريافتهساخكشي  مختصري از فناوري كابل

سازمان به  فناوري اطالعات و ارتباطاتاما جزء الينفك زيرساخت،افزار نيستكشي لزوماً سخت اگرچه كابل
هاي  سيم به خاطر محدوديت هاي بي ها وجود نخواهند داشت (شبكه كشي، بيشتر شبكه رود. بدون كابل شمار مي

 يافته به منصه ظهور رسيده كشي ساختار راً، مفهوم كابلاخي .)همواره انتخاب ارجح نيستند، امنيتي و پهناي باند
  .تر هاي بزرگ براي شبكه ويژه به، است

  يافته دقيقاً چيست؟ كشي ساختار پس كابل
اي است كه روش كنترل شده را براي  چندرسانه وانتقال نقل) سيستم SCSيافته ( كشي ساختار سيستم كابل

سازي مبتني  دهد و سازگار با تمام كاربردهاي شبكه كشي ارائه مي بلزيرساخت كامديريت اجرايي طراحي، نصب و 
دهد كه براي نيازهاي  را به كاربران ارائه مي انتها به انتهاسيستم  يافته كشي ساختار كابلبر استانداردهاست. 

  تواند با نيازهاي در حال تغيير سازگار شود و تكامل يابد. وكارشان بهترين است و مي كسب
  ؟هاي شبكه امروزي اهميت دارد در سيستم يافته كشي ساختار بلكاچرا 
خوب  يافته كشي ساختار كابلسازمان است. فناوري اطالعات  رگ حياتي كل زيرساخت يافته كشي ساختار كابل

نصب  -1را كاهش خواهد داد، يعني: فناوري اطالعات  هاي هر مرحله از طول عمر زيرساخت طراحي شده هزينه
  اجرايينگهداري و مديريت  -MACs (3ايي، افزودن، تغييرات (ج جابه -2

  عبارتند از:فناوري اطالعات  اجزاي مختلف زيرساختمطلوب طول عمر 
 افزار نرم سال 2 =   

 سال 5 = كامپيوترهاي شخصي  

  هاي بزرگو كامپيوترسرورها سال 10 =   

 كشي سيستم كابل سال 15 =   

 سال 50 = اسكلت ساختمان  

  ايجاد كنيد؟را  يافته كشي ساختار كابل توانيد چگونه مي
  است. IEEE 802.3) مدل شبكه استاندارد 4-1(شكل  ISO/IEC 11801مدل كابل 

  :)4-1شود (شكل  از اصطالحات زير استفاده مي يافته كشي ساختار كابلتوصيف  معموالً هنگام
. اين اشاره دارد سبتاً كوچكاصطالح محوطه به دو يا چند ساختمان در يك منطقه ن -كننده محوطه توزيع

اترنت،  هايLANنقطه مركزي ستون فقرات محوطه و نقطه اتصال مخابراتي با دنياي بيرون است. در 
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  است. يگيگابيتپورت10با پشتيباني ازيكننده محوطه معموالً سوئيچ گيگابيت توزيع
كننده ساختمان اينترنت  . توزيعنقطه اتصال ساختمان به ستون فقرات محوطه است -كننده ساختمان توزيع

كننده محوطه و نيز سرور  عموماً به توزيع 10Gigabitهاي   پورتاست.  10Gigabit/1000Mbpsمعموالً سوئيچ 
  .شوند فايل وصل مي

حداقل يك  ISO/IEC 11801كننده ساختمان است.  توزيع نقطه اتصال طبقه با -كننده طبقه توزيع
 هكنند اداري، در صورت امكان، يك توزيع هاي محيطفضاي طبقه در مترمربع  1000كننده طبقه براي هر  توزيع

است و از  1000Mbpsكننده طبقه اترنت معموالً سوئيچ  كند. توزيع مجزا براي هر طبقه در ساختمان را توصيه مي
  كند. پشتيباني مي Gigabit 10هاي   پورت

  

  
 ISO/IEC 11801مدل كابل  4-1شكل 

  ISO/IECمنبع: 
 

چاپ و ساير  هايكاري، سرور هاي ، ايستگاهكامپيوتر شخصينقطه اتصال شبكه براي  -پريز مخابراتي
اي (مثل صدا و ويديو) است. سرورهاي فايل معموالً در يك مكان قرار دارند و مستقيماً به  كاربردهاي غير داده

  شوند. وصل مي نموردنظرشاكنندگان محوطه، ساختمان يا طبقه مطابق با كاربرد  توزيع
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طه وكننده مح معموالً كابل نوري چند حالته يا يك حالته است كه توزيع -كشي ستون فقران محوطه كابل
  كند. كنندگان ساختمان وصل مي مركزي را به هر يك از توزيع

كننده  يا كابل نوري چند حالته است كه توزيع UTPيا  6معموالً دسته  - كشي ستون فقرات ساختمان كابل
  كند. كنندگان طبقه در ساختمان وصل مي اختمان را به هر يك از توزيعس

است، اگرچه بعضي تأسيسات از فيبر چند حالته استفاده بهتر  UTPيا  6غالباً كابل دسته  -كشي افقي كابل

  .]78[سازد كننده طبقه متصل مي كنند (مفهوم فيبر به كامپيوتر روميزي) كه پريز مخابراتي را به توزيع مي
 هاي كاري كاربران با وجود وسايل در حال تغيير و به هم مرتبط در ايستگاهو  يافته كشي ساختار كابلبا نصب 

توانند روي يك زيرساخت كابلي جريان داشته  داده، صدا و ويديو همگي مي .شود مديريت سيستم بسيار ساده مي
 نيست.هاي جداگانه براي هر كدام  باشند و هيچ نيازي به نصب سيستم

  

  خودآزمايي 
  تأسيسات جديد به كار گرفته شوند؟ هاي اترنتي بايد در تمام چه نوع سوئيچ -1
  يافته ارائه داد؟ كشي ساختار هاي كابل توان صدا و ويديو را روي سيستم آيا مي -2
 تر خواهند بود؟ مناسب UPSاگر اداره شما با نوسانات مداوم برق مواجه است، چه نوع  -3

 تواند داشته باشد؟ شويد؟ آيا مزيتي مي سازي در سازمان خود متصور مي مجازي چه كاربردي براي -4

هاي فناوري را مثالً از طريق  ، احتماالً حجم عظيمي از زبالهگيريد به مار ميفناوري را بيشتر  كه هنگامي -5
ايجاد كشي  هاي كابل سيستم وهاي همراه گرفته تا كامپيوترها  تجهيزات از تلفن جايگزينيارتقا يا 

حلي وجود دارد؟ با  ؟ آيا راهشوند افتد كه تجهيزات كنار گذاشته مي كنيد چه اتفاقي مي كنيد. فكر مي مي
 ؟توان كرد اين تجهيزات چه مي

كنيد)؟   استفاده ميسپاري  برونخود دارد (يا شايد از  ياي براي منابع رايانش آيا سازمان شما مركز داده -6
  احي شده چه مزايايي دارد؟طر درستي بهاي كه  مركز داده

  

 رايگانافزار منبع باز و  نرم ۴- ۲

FOSS  يا)Floss هاي اخير توجه عموم را به خود جلب  ) در سالرايگان و افزار منبع باز يا نرم
وري  بهرهبسته و  Mozilla Firefoxافزارهاي كاربردي مانند مرورگر  كرده است. موفقيت سنجي نرم

افزار منبع بسته (يا  جايگزيني براي نرم عنوان به افزار منبع باز و رايگان نرمايجاد به  Open Officeاداري 
  اختصاصي) كمك كرده است.

  دقيقاً چيست؟ افزار منبع باز و رايگان نرمپس 
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گونه  را اينرايگان افزار  نرمكه تأسيس شد  1ريچارد استالمن) توسط FSF( رايگانافزار  بنياد نرم
  كند: تعريف مي
فكر كنيد نه نوشيدني بيان براي درك مفهوم بايد به آزادي  .آزادي است نه قيمترايگان افزار  نرموع موض

  رايگان.
افزار است. به بيان  موضوع آزادي كاربران در اجرا، كپي، توزيع، مطالعه، تغيير و بهبود نرمرايگان افزار  نرم
  :شود مير اشاره افزا تر، به چهار نوع آزادي براي كاربران اين نرم دقيق
 0 آزادي اجراي برنامه، به هر منظوري (آزادي.(  
  دسترسي به كد منبع  .)1آزادي مطالعه نحوه كاركرد برنامه و سازگاري آن با نيازهاي شما (آزادي

  شرط اين مورد است. پيش
 2توانيد به همسايه خود كمك كنيد (آزادي  بنابراين مي ،ها آزادي توزيع مجدد كپي.( 
 مند شوند (آزادي  بهرهجامعه  لك كه طوري بهعموم،  بهبهبودهاي خودتان  عرضههبود برنامه و آزادي ب

 .]79[شرط اين مورد است به كد منبع پيشدسترسي  .)3

  
FSF و  2كه مجوز عمومي كلي است را ايجاد كرده رايگانافزار  نرمهاي  نامه گواهياي از  مجموعه

 يشترين استفاده را دارند.شايد ب 3تر مجوز عمومي كلي كم اهميت

 گونه اينرا  افزار منبع باز و رايگان نرم ،تأسيس شد 5بروس پيرنزكه با كمك  4نوآوري منبع باز
  :كند تعريف مي

افزار منبع باز بايد با  منبع باز فقط به معناي دسترسي به كد منبع نيست. شرايط توزيع نرم
  معيارهاي زير مطابق باشد:

  رايگانتوزيع مجدد  -1
جزيي از توزيع  عنوان بهافزار را  نرمارائه رايگان مجوز نبايد هيچ بخشي از فروش يا 

هايي از منابع مختلف محدود سازد. مجوز نيازي به حق امتياز يا  افزار كلي شامل برنامه نرم
  ساير وجوه براي چنين فروشي ندارد.

  كد منبع -2
شده را بدهد. وقتي  كامپايلع و شكل برنامه بايد شامل كد منبع باشد و امكان توزيع كد منب

اي براي دسترسي به كد  شود، بايد ابزار شناخته شده شكلي از محصول با كد منبع توزيع نمي
اي كمتر از توليد مجدد، ترجيحاً دانلود رايگان از طريق اينترنت وجود داشته  منبع با هزينه

                                                 
1- Richald Stallman 
2- General Public License 
3- Lesser General Public License 
4- Open Source Initiative 
5- Bruce Perens 
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نويس در آن تغييرات را انجام دهد.  هاي داشته باشد كه برنام باشد. كد منبع بايد شكل پسنديده
مانند خروجي پيش پردازنده  اي واسطههاي  . شكلمجاز نيستكد منبع عمداً غامض و پيچيده 

 .مجاز نيستنديا مترجم 

 اشتقاقيكارهاي  -3

ها تحت شرايط  را بدهد و بايد امكان توزيع آناشتقاقي مجوز بايد امكان تغييرات و كارهاي 
 .وجود داشته باشدر اصلي افزا مساوي مجوز نرم

 يكپارچگي كد منبع نويسنده -4

تنها البته يافته محدود سازد،  شدن به شكل تغيير منبع را از نظر توزيع دمجوز ممكن است ك
در   تغيير برنامه منظور بهرا با كد منبع  1اي هاي تكه مجوز امكان توزيع فايلدر صورتي كه 

يافته را  افزار حاصل از كد منبع تغيير ه توزيع نرمزمان ساخت بدهد. مجوز بايد صريحاً اجاز
نام يا شماره نگارش متفاوتي اشتقاقي باشد كه كارهاي اين  مندبدهد. مجوز ممكن است نياز

  افزار اصلي داشته باشند. نرمنسبت به 
 ها بدون تبعيض در برابر اشخاص يا گروه -5

 ل شود.مجوز نبايد تبعيضي در برابر شخص يا گروهي از اشخاص قائ

 هاي تالش بدون تبعيض در برابر زمينه  -6

خاصي از تالش محدود سازد. مثالً   مجوز نبايد كسي را براي استفاده از برنامه در زمينه
 وكار يا تحقيقات ژنتيكي كند. استفاده در كسبمحدود به برنامه را نيست ممكن 

 توزيع مجوز -7

شود بدون  برنامه برايشان توزيع مي حقوق مرتبط با برنامه بايد براي تمام كساني كه اين
 نياز به اجراي مجوز اضافي از سوي تمام اشخاص درگير به كار رود.

 د مختص به يك محصول باشديمجوز نبا -8

افزاري خاص داشته  حقوق مرتبط با برنامه نبايد بستگي به بخشي از برنامه يا توزيع نرم
يط مجوز برنامه استفاده يا توزيع باشد. اگر برنامه از آن توزيع حاصل شود و تحت شرا
شود بايد حقوق يكساني داشته باشند.  شود، تمام كساني كه برنامه برايشان دوباره توزيع مي

 شوند. افزار اصلي پذيرفته مي طور كساني كه در تلفيق با توزيع نرم همين

  افزارهاي ديگر را محدود سازد. مجوز نبايد نرم -9

                                                 
1- Patch Files 
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افزار مجاز توزيع  افزارهاي ديگري كه همراه با نرم نرم هايي براي مجوز نبايد محدوديت
هاي توزيع شده ديگر  شوند ايجاد كند مثالً مجوز نبايد اصرار داشته باشد كه تمام برنامه مي

 افزار منبع باز باشند. بايد نرمرسانه روي يك 

 طرف باشد بايد از نظر فناوري بيمجوز   -10

 .]80[بيني شود رابط پيششيوه ري منفرد يا فناو بر اساسهيچ مفادي از مجوز نبايد 

  زير خالصه شود: صورت بهتواند  در سازمان مي افزار منبع باز و رايگان نرماستفاده و ارزش 
  براي جايگزيني محصول اختصاصي  افزار منبع باز و رايگان نرمكاربرد  كه وقتيجايگزيني

  )Microsoft Office يجا به Open Officeشود (مثالً استفاده از  يا تجاري استفاده مي
  كاربرد انتخاب در استقراري جديد (مثالً استفاده از سرورApache جاي به Microsoft 

ITS(  
 مثالً انتقال از  افزار منبع باز و رايگان نرمفرم  هاي كاربردي به پلت انتقال از برنامه)

Windows  ياUNIX  به سرورLinux( 

از نظر  افزار منبع باز و رايگان نرمحل مبتني بر  مالي است: راه انگيزه چنين انتقاالتي معموالً
  سازي. تر است. عوامل ديگر عبارتند از: امنيت و بومي هاي دريافت مجوز ارزان هزينه

  

 

 تأكيد
 افزار منبع باز و رايگان نرمسازي و مزيت  بومي

دهندگان در  كه به كاربران و توسعه آزاديويژههب،پذيري آن استانعطافافزار منبع باز و رايگان نرمويژگي ذاتي 
افزارهاي  دهد. بيشتر نرم زباني مي هاي نيازمندياز جمله  ،خاصشانافزار مطابق با نيازهاي  نرمبهبود سازگاري و 

توانند انگليسي بخوانند و بنويسند  المللي به زبان انگليسي هستند و كساني كه نمي محبوب موجود در سطح بين
هاي بومي توليد  افزار نگارش شوند. برخي فروشندگان نرم محروم مي يافزارهاي چنين نرمكارگيري  به ازاغلب 

شوند. انگيزه تجاري كمي براي  ه ميممكال اي كه بيشتر هاي ملي و منطقه كنند اما معموالً تنها به زبان مي
اي كوچك در كشورهاي در حال توسعه  قههاي منط افزار را براي زبان افزار وجود دارد كه نرم فروشندگان نرم

 افزار منبع باز و رايگان نرمافزار باال باشد. در اينجاست كه  نرمنرخ سرقت سازي كنند، مخصوصاً وقتي  بومي
 دارد. توجهي قابلحل باشد و در واقع مزيت  تواند راه مي

ميسر است، آن سازي  توزيع است، بومي زادي تغيير وآمبتني بر اصل  افزار منبع باز و رايگان نرمكه  آنجايياز 
براي  ،هاي محلي پيكربنديتناسب براي  افزار منبع باز و رايگان نرمفني باشد. كاربرد جامعه مخصوصاً اگر خواست 

تجربه كاربري بهتر از سازي  براي فراهمهاي خاص يا حتي شايد  با استفاده از فونتنمايش مجموعه كاراكترها 
شود زيرا الگوهاي زباني وجود دارند كه  تر انجام مي سازي راحت . بوميشود ميربري ايجاد طريق تغيير رابط كا

افزار اساساً دست نخورده باقي  شوند. در عين حال، قسمت اعظم كد نرملينك افزار  توانند ايجاد و به نرم مي
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  ماند. مي
 ،افزار كاربردي اشاره دارد سازي به طراحي نرم المللي سازي بسيار مهم است. بين سازي و بومي المللي تفاوت بين بين

سازي به  افزار سازگار شود. بومي ها و مناطق مختلف بدون نياز به مهندسي مجدد نرم بتواند با زبانكه ي صورت به
خاص محلي و ترجمه  اجزايالمللي شده با منطقه يا زباني خاص از طريق استفاده از  افزار بين فرآيند سازگاري نرم

  .داردافزار اشاره  هاي متني در رابط نرم رشته
افزار وارداتي را كاهش  كند، وابستگي به نرم محلي نيز كمك ميجامعه سازي به ايجاد تخصص فني در  بومي
محلي از  فناوري اطالعات و ارتباطاتكند و شايد حتي به رشد صنعت  دهد، شكاف ديجيتالي زباني را كم مي مي

هاي  اري از تالشيكند. بس ميديگر به محض تثبيت سطح اعتماد به نفس كمك هاي  طريق افزايش نوآوري
انداز  سند چشماي از  اي از آن است و گزيده در كامبوج نمونه KhmerOSاند. پروژه  سازي در آسيا انجام شده بومي
  است:چنين  كند، اين ميتوصيف  راافزار منبع باز و رايگان نرم سازي كه انگيزه بوميها  آن

سه سال متولد شد. در طي از روياي ما براي وضعيت فناوري كامپيوتر در كامبوج  KhmerOSپروژه 
توانند كامپيوتر را به زبان خودشان بياموزند و  ها مي كامبوجيكه ، كشوري را تجسم كرديم 2007سال 

 هاي وتر نيست! پايگاهاستفاده از كامپي منظور بهبه زباني جديد كشوري كه مجبور به تغيير  ،كنند  استفاده
ها  ها و داده هاي ساده و استاندارد براي مديريت نام روش به خمرهاي كاربردي مستقيماً در  داده و برنامه

  .شوند داده ميتوسعه 
با  خوبي بههزينه بشود كه  افزارهاي بسيار كم اي از نرم گسترده  يابي به اين هدف، بايد استفاده براي دست

وجود  خمر. و بايد روش استانداردي براي استفاده از خواهند شدمردم سازگار  وكار و باقتصاد، اقليم كس
  داشته باشد.

افزار به زبان  ورود كشور به دنياي ديجيتالي بدون قرباني كردن فرهنگش بايد از نرمبراي ما باور داريم 
  .كنيماستفاده  مانخود
، آموزش مقدماتي كامپيوتر را دشوار و پرهزينه كند يمبدتر ديجيتالي را شكاف افزار به زبان خارجي  نرم
فرهنگ  ،كند مشاغل مبتني بر كامپيوتر را براي مردمي با منابع اقتصادي اندك تعطيل مي و سازد مي

توان از الفباي زبان  سازد و نمي برد و فرآيندهاي دولتي مبتني بر كامپيوتر را متوقف مي بومي را تحليل مي
  ده استفاده كرد.محلي در پايگاه دا

در  خمردرها را به سوي آغاز پشتيباني از  كد يونيدر استاندارد  خمرخوشبختانه، معرفي الفباي 
  هاي مختلف گشود. فرم پلت
يا منبع باز وجود رايگان افزار  به نام نرمرايگان آسان و باال و كاربرد افزاري با كيفيت  چنين، اكنون نرم هم
كاربران معمولي را در  يافزار تمام نيازهاي كامپيوتر ه و تغيير داده شود. اين نرمتواند استفاد كه مي -دارد

پرداز، صفحه گسترده، ابزار ارائه و  هاي كاربردي اداري (واژه گيرد: كامپيوترهاي روميزي، برنامه بر مي
هاي كاربردي  امهها) و برن رسان زني و پيام ابزارهاي اينترنتي (ايميل، مرورگر، گپ ،مدير پايگاه داده)

هاي كمكي. بسياري از كشورها اين نوع  موسيقي و ويديو و بسياري از برنامهمديريت اي براي  چندرسانه
  دهند. وكار، آموزش و پرورش و استفاده عمومي مردم ترويج مي افزار را براي ادارات دولتي خود، كسب نرم
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هاي غيرمجاز محصوالت  بان انگليسي و با كپيكامپيوتر در كامبوج عمدتاً به زازدر گذشته، استفاده
بابت كاربر بايد بر اين اساس بود. قانون مالكيت فكري جديد در كامبوج وجود دارد  مايكروسافتويندوز 

بپردازد كه براي اي  هزينه مايكروسافتهايي مانند  افزارهاي فروخته شده توسط شركت مجوز كپي نرم
  است. قيمت بسيار گران شوراين كبيشتر كاربران كامپيوتر در 

را براي كامبوج خواهند ساخت و اين آينده تكنولوژيك بهترين آينده  خمر كد يونيو  افزار منبع باز نرم

 .]81[به ما بپيونديدانداز  چشمگوييم تا براي همكاري در اين  خوشامد ميشما است. ما به  دستيابي قابل
  

  هايي براي تفكر پرسش
  كنيد؟ در كشورتان تصور مي افزار منبع باز و رايگان نرم سازي آيا نقشي براي بومي -1
تا با نيازهاي بومي كشورتان مناسب  دادبهبود سازي را معرفي كرد يا  هاي بومي توان تالش چگونه مي -2

 شوند؟

 

  فعاليت
، شناسايي مند شوند در كشورتان بهره نافزار منبع باز و رايگا نرمسازي  توانند از بومي بعضي كاربردهايي را كه مي

 .كنيد

  

  سيستم مديريت پايگاه داده ۳-۴
افزار كامپيوتري طراحي شده براي مديريت پايگاه  ) نرمDBMSسيستم مديريت پايگاه داده (

و بازيابي يا نمايش دستكاري سازي، مديريت يا  دهي، ذخيره داده است. اين سيستم روش منظم سازمان
از سوابق  ،توانند هر چيزي باشند دهد. اين اطالعات مي ارائه ميرا ه شده در پايگاه داده اطالعات ذخير

 سيستم مديريت پايگاه دادهبنابراين  .سوابق مهاجرت كشور ومالي سازمان تا سوابق بيماران بيمارستان 
  .ها دارد سازمانفناوري اطالعات  نقش مهمي در زيرساخت كلي

متخصصان (مانند  موردنياز) قيمت گرانافزار پيچيده (و  تواند نرم مي هسيستم مديريت پايگاه داد
Oracle ي از اجراي برنامه كاربردي پايگاه صورت به) يا نسبتاً ساده براي كاربران متوسط باشد تا بتوانند

جاي گرفته است).  Microsofr Officeكه درون مجموعه  Microsoft Accessمثالً كنند (  داده استفاده
براي  سيستم مديريت پايگاه دادهافزار پيچيده قدرتمندتر است. هر نوع يا نام تجاري از  ، نرمديهي استب

  .مناسب است وظايف متفاوت
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توصيف  كند كه چيزي را را ذخيره مي هاي اطالعاتي بيتاساساً  سيستم مديريت پايگاه داده
  ند به اين صورت باشد:توا . مثالً بايگاني موجودي كاال در سيستم مالي ميكنند مي

 شماره سريال 

 دهي مجدد سطح سفارش 

 مكان 

 كننده جزييات عرضه 

 قيمت خريد 

 واحد قيمت 

 درصد ماليات فروش 

 مقدار موجودي 

 شماره قطعه 

 شرح 

 بندي دسته 

 گيري واحد اندازه 

 رنگ 
 

تواند حاوي عكس از اقالم و شايد برگه يا مشخصات يا كتابچه راهنما باشد.  سيستم مي اين
بخشي از  عنوان بهتوانند  ، نيز مي)نامربوط (با توجه به ساير اقالم ياهاي ساختار نيافته  خيراً دادها

ها را  مدرن داده سيستم مديريت پايگاه دادهسيستم كلي در درجه اول براي اهداف كاربر، شامل شوند. 
هاي  بيتشوند كه  مرتبط مي به هم» كليد«ها با استفاده از  كند و اين داده ذخيره مي مختلفدر جداول 
در مثال باال، شماره قطعه انتخابي منطقي براي كليد  كند. ميمربوط به كليد را شناسايي  اطالعاتي

شوند. سپس همگي به شماره قطعه  است و هر يك از اقالم معموالً در جدول متفاوتي ذخيره مي
ت مختلف اطالعات مربوط به آن شماره شماره قطعا كه طوري به  شوند، كليد ارجاع داده مي عنوان به

  گردانند. قطعه خاص را برمي
در  مورداستفادهمتداول هاي  ويژگي از نويسي، بعضي برنامهجويي در زمان و هزينه  براي صرفه

  شوند: ميتوصيف  طور مختصر كه در زير به هستند» تعبيه شده«معمولي  سيستم مديريت پايگاه داده
كند. مثالً، در مثال  ها استفاده مي تني بر شرايط خاص يا درخواستاز اطالعات مب :1وجو پرس

 XYZدر مكان  )رنگ(كاالي آبي (مقدار موجودي) چند «تواند به اين صورت باشد؛  وجو مي باال پرس
دهد. از نويسنده  كند و نتيجه را نشان مي وجو سه ويژگي را تركيب مي موجود است؟ اين پرس(مكان) 

جهت اطالعات الزم و برگرداندن نتايج  سيستم مديريت پايگاه دادهوجوي  ه براي پرسش پايگاه دادرگزا
كاربر در سيستم  ي توسطامنيت يك سنجه عنوان بهتواند  وجوي واقعي مي پرسشود.  استفاده مي

و قيمت خريد  كننده تأمينمثالً كاربر استاندارد ممكن است نتواند به اطالعات  شود. نويسي برنامه
  ي داشته باشد، در حالي كه سرپرست يا مدير به اين اطالعات دسترسي دارد.دسترس

هاي سيستم  تجهيزات يا ساير آسيبخرابي حفاظت در برابر  :2برداري كپيو گيري    پشتيبان
در يا گيري كند  پشتيبان دور راهتواند روي سرور  مي سيستم مديريت پايگاه داده. استاهميت حائز 

براي امنيت و قابليت اطمينان يا كارايي  مختلفاطالعات روي سرورهاي  ،رت هاي بزرگ سيستم

                                                 
1- Query 
2- Backup and Replication 
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تر، كاربران ممكن است حتي ندانند از كدام  هاي بزرگ در سيستم .د)ن(يعني كپي شوبرداري شوند  كپي
  .سازد شفاف ميسيستم را اين امر كنند كه  سرور خاص استفاده مي

است امكان قفل شدن اطالعات ذخيره شده تنها ن كمم سيستم مديريت پايگاه داده :1قوانين
و هيچ دو فرد است  منحصربه، در مثال موجودي باال، شماره سريال معموالً به يك مدخل را بدهد. مثالً

تواند تضمين كند كه يك  مي سيستم مديريت پايگاه دادهشماره سريال يكسان نخواهند داشت. كااليي 
نويسي شوند كه  برنامه اي گونه به توانند ميخاص اطالعات  ،عالوه هشماره سريال چند بار ذخيره نشود. ب

توانند  براي سيستم حتمي باشند. مثالً، شماره سريال، شرح، قيمت واحد و درصد ماليات فروش مي
حداقل تعداد كاراكتر  نيازمند توانند براي كاربر باشند كه بايد وارد كند و هر يك ميالزامي اطالعات 

وارد ضروري هشت كاراكتر باشد). اگر مجموعه كامل اطالعات حاوي شماره قطعه بايد  باشند (مثالً
رعايت  ها دادهقوانين ورود تا تضمين كند كه  گرداند برميبه كاربر  يي راد، سيستم پيام خطاننشو
  شوند. مي

ظيم سطوح مختلف امنيت را با ممكن است امكان تن سيستم مديريت پايگاه داده :2امنيت
ها باشند،  هدهاي سيستم بدهد. مثالً، بعضي كاربران ممكن است تنها قادر به مشاهده دا ه به دادهتوج

نويسي و  توانند برنامه ميها  كاري كنند. تمام اين ها را دست داده ها گزارشتوانند از طريق  ميبعضي ديگر 
 نگهداري شوند توانند مييز حسابرسي ن يها گزارش. شودها مهيا  و امنيت دادهانسجام تا تنظيم شوند 

  باشد. پيگيري قابلكنند  تا تغييراتي كه كاربران اعمال مي
هاي ذخيره شده الزم هستند (مثالً  هاي محاسبات روي داده در كل بعضي شكل محاسبات:

اين محاسبات  سيستم مديريت پايگاه دادهتعداد كل اقالم يك دسته خاص يا ارزش كل اقالم موجود). 
  .خواهد كردفراهم  تعبيه شدهتوابع  تصور بهرا 

تواند براي  ها روي پايگاه داده مي تمام فعاليتثبت : 3و ثبت وقايع حسابرسي هاي گزارش
تواند  و چه زماني نگهداري شود. اين گزارش زماني مي يچه كار ،گيري چه كسياهداف امنيتي يا پي

  بازگرداندن تغييرات انجام شده باشد.و نياز به  ها رخ دهد مفيد باشد كه خطايي در مدخل داده
  

  افزار فرآيند توسعه نرم ۴- ۴
افزاري خاص توسعه  نرمبه كمك آن شود كه  افزار به روشي اطالق مي اصطالح فرآيند توسعه نرم

شود. فرآيند كامل متشكل از مجموعه  افزار نيز ناميده مي نرمحيات چنين گاهي چرخه  هميابد.  مي

                                                 
1- Rules 
2- Security 
3- Logs and Audit Trails 
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افزار براي تأمين نيازهاي كاربر كمك  ، ساخت و ارائه نرم است كه به تعريفوظايفي ها و  فعاليت
  شوند. ميتوصيف ادامه ها در  كنند. اين فعاليت مي

افزار و نحوه ارتباط آن با ساير  نرم زمينه پسنخستين گام تعيين حوزه يا  :1تحليل حوزه
كند كه  رد. اين امر تضمين مييعني چه چيزي مشترك است و چه چيزي تفاوت دا ؛هاست افزار نرم

  گرفته نشود. افزار اشتباه دهندگان نرم توسعه هاي نيازمنديكاربر با  هاي نيازمندي
ترين مرحله است.  افزاري عموماً مشكل نرم هاي نيازمنديتعيين  :2افزاري نرمعناصر تحليل 

افزار بايد آن را انجام  ه نرمچه و چگون كه ايناما نه  ،خواهند خواهند بدانند چه چيزي مي كاربران مي
من «. شايد با اين عبارت بهتر بتوان بيان كرد: باشددهد كه گاهي ممكن است كامالً مبهم يا متضاد 

كنيد كه من گفتم، اما من مطمئن نيستم شما  فكر مي آنچه ايد، هدانم شما باور داريد كه درك كرد مي
اين عبارت منتسب به راجر اس. پرسمن «ظورم بود شنويد چيزي نيست كه من من مي آنچهدانيد كه  مي

اياالت  رئيس جمهور سابق نيكسونريچارد ، از جمله »نسبت داده شده استي ديگر به افراد كه است
  متحده.

كاربر است. بخش  هاي نيازمنديطبق افزار،  جزييات دقيق نرموظيفه نگارش  :3مشخصات
پايدار تعامل برقرار خواهد كرد و ثابت و  خارجيهاي  تمافزار با سيس آن اين است كه چگونه نرم حياتي

  باقي خواهد ماند.
 هاي نيازمندي ،دهد تا تضمين شود كه سيستم افزار را ارائه مي انتزاعي از نرمنمايشي  معماري:

هاي ساير  دهد. به رابط پذيري را مي سط و مقياسبسازد و در عين حال اجازه  محصول را برآورده مي
  شود. مي فعاليت پرداختهافزارها نيز طي اين  و سخت  عامل هاي ها و سيستمافزار نرم

و وظايف توابع  ،زماني اجراكه در  افزار كامپيوتري است فرآيند واقعي نوشتن كد نرم كدنويسي:
  .دهد را انجام مي برنامه كاربردي موردنياز

هاي مختلف  تيمهاي مختلف سيستم توسط  وقتي بخش ويژه بهمرحله آزمون،  :4آزمون
ها با هم كار كنند. اين  كند كه تمام بخش سزايي دارد. آزمون تضمين مي اهميت به ،كدنويسي شدند

  افزار است. مرحله بخشي از تضمين كيفيت نرم
 ؛شود افزار به محيط توليد منتقل مي هاي الزم، نرم پس از آزمون :5سازي يا پيادهاستقرار 

  گيرد. سترس قرار مييعني براي استفاده عمومي در د

                                                 
1- Domain Analysis 
2- Software Elements Analysis 
3- Specification 
4- Testing 
5- Deployment or Implementation 
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هاي آتي. نگهداري و بهبودبراي  ويژه بهاست، اي بسيار مهم  وظيفهمستندسازي  :1مستندسازي
  شود. بايد بدان مي آنچهشود يا توجه كمتري از  ميگرفته با اين وجود، اغلب ناديده 

توليد كرد، هايي پيچيده با فناوري پيشرفته  افزار توان نرم مي افزار: آموزش و پشتيباني نرم
فايده باشد. مردم تمايل به مقاومت در برابر  تواند كامالً بي مي ،ولي چنانچه كسي از آن استفاده نكند

كاربران اعتمادي به  كه وقتي ويژه بهسازمان  درافزارهاي جديد  زمان معرفي نرم مسئلهاين تغيير دارند و 
مناسب اي و آموزش  . معرفي مرحلهكند يبيشتر جلوه م ،هاي كامپيوتري ندارند استفاده از سيستم

يافته باشد و بايد  ساختار صورت به. آموزش بايد براي ايجاد اعتماد كاربر هستنداهميت داراي كاربران 
  تر و تواناتر براي مشاوره با ديگران پديد آورد. فرصتي را براي كاربران مشتاق

ترين بخش كل فرآيند  ترين و مشكل بزرگافزار احتماالً  پيوسته نرمبهبود نگهداري و  نگهداري:
بر  افزار در محيط توليد زمان و مسائل حاصل از كاربرد نرم اشكاالترود. رفع  افزار به شمار مي توسعه نرم

كاربران متوجه شوند چه  تا ها و امكانات جديدي است ويژگيچنين داراي  هماست. بخش نگهداري 
ي مناسب خواهند بود. افزودن كد يا تالش براي درك عملكرد هاي چه ويژگي هايي وجود دارند و ويژگي

ضعيفي  ر درگير نباشند يا مستنداتاصلي ديگ ساناگر كدنوي ويژه به ،بخش خاصي از كد، دشوار است
  وجود داشته باشد.

 

 

 :مختصري از فناوري
 سرويس عنوان بهافزار  نرم

SaaS هاي جديد است.ديمي با روشاي از نحوه كمك اينترنت در ارائه امور ق نمونه SaaSافزار  فرم ارائه نرم پلت
نصب  جاي به SaaSدهد.  همگان يا هر جايي كه اينترنت باشد قرار مي سافزار را در دستر كه نرماست  در اينترنت

كاربر، از مرورگر وب براي ايجاد رابط كاربري كالينت  كامپيوتر شخصيهاي كاربردي كالينت روي  برنامه
  كند. ده مياستفا
افزار يا توسط شخص ثالث  كه ممكن است توسط خود فروشنده نرمشود  ميزباني ميمركز داده در افزار واقعي  نرم

كاربر وجهي را بلكه شود؛  نمي» فروخته«افزار به كاربر  شود. نرمانجام هايي  چنين برنامه ميزبانيمتخصص در 
از جمله نيازي به ، اين روش مزاياي روشني دارد .شبيه اشتراكت درسكند،  افزار پرداخت مي براي استفاده از نرم

گذاري در زيرساخت براي ميزباني  سرمايه نيست و افزار است) براي خريد نرم يهنگفت(كه گاهي مبلغ  پرداخت پيش
  نيست.الزم افزار  افزار و سخت افزار و نگهداري از نرم نرمعملياتي كردن يا 

SaaS نامرتبط  مشتريافزار به چندين  شود، يعني يك نصب نرم چند ارائه مي بهبردي يك برنامه كار عنوان به
اين امر  .هاي خودش را دارد دادهايمن و خصوصي » فضاي مجازي« مشتري. با اين حال، هر دادخواهد  سرويس

ز آنجايي كه شود. ا هاي كمتر براي كاربر مي باعث هزينه نوبت بهكند و  هاي فروشنده كمك مي به كاهش هزينه

                                                 
1- Documentation 



  
  
  
 
  

  رتباطات براي مديران ارشد دولتي: روندهاي فناوري اطالعات و ا4 سرفصل   138
 

خود  كامپيوتر شخصيافزار  شود، كاربران نبايد روي سيستم عامل يا سختافزار از طريق اينترنت ارائه مي نرم
ماهيت  .شوند) افزار توصيه مي دهنده نرم عموماً توسط ارائهپايه  هاي نيازمنديسازي كنند (گرچه برخي  استاندارد

در صورتي اهميت  مسئلهاين است كه  دسترس قابلر در سراسر جهان افزا جهاني اينترنت به اين معناست كه نرم
افزار سنتي، اين امر مستلزم  سازمان اداراتي در چندين كشور داشته باشد. در مدل ارائه نرمكند كه  پيدا مي

  افزار بود. نرمعملياتي كردن براي ميزباني و  يافزار مجوزهاي سايت براي هر اداره و زيرساخت سخت
با  SaaS .هاست نگراني سازمانموجب  هموارهجديد » هاي نگارش«يابي به  هاي كاربردي يا دست برنامه ارتقاي

 كاربر، ارتقايمنظر . از ، اين مشكل را حل كرده استارائه نگارشي كه همواره در دسترس تمام كاربران خواهد بود
كاربر حتي از اين ارتقا آگاه  ،افتد؛ در بيشتر موارد مياتفاق افزار  نرم دهنده ارائه سمتزيرا در  ،مشكل نيستافزار  نرم
به  پيمايشمرورگر وب، اجراي ، كامپيوتر شخصيشود. براي كاربران جديد استقرار سريع است: وصل شدن به  نمي

راهنمايي . آموزش و خواهد بودسيستم  درافزار و كاربر در عرض چند دقيقه  شدن به نرموارد صفحه اصلي برنامه، 
  .را موجب شوندارائه شوند و استقرار و استفاده كارآمدي  در اينترنتتوانند  مي

SaaS كه سازمان زمان بيشتري را روي وظايف را دارد  مسئلهوري و تضمين اين  پتانسيل بااليي براي بهبود بهره
  .تفناوري اطالعات و ارتباطاهاي  اش صرف كند تا تخصيص منابع براي طراحي و اجراي سيستم اصلي

 مراجعه كنيد). 3-9بخش در رايانش ابري ه براي مطالعه بيشتر ب(
  

  )ERPسازمانی ( ريزي منابع برنامه ۴- ۵
ها و فرآيندهاي  سازي داده مبتني بر مفهوم يكپارچه ريزي منابع سازماني برنامههاي  سيستم

تواند از  مي ريزي منابع سازماني برنامه. سيستم هستندمختلف در سازمان در يك سيستم واحد 
 عنوان بههاي سازماني  داده سازي هاي كاربردي مختلف با پايگاه داده واحد براي ذخيره هاي برنامه ماژول
  استفاده كند. سازي يكسانكليدي عامل 

هاي  سيستم ،سازمان  هاي مختلف يك ، دپارتمانريزي منابع سازماني برنامهقبل از ظهور مفهوم 
خواهند داشت. مثالً دپارتمان منابع انساني سيستم  فعاليتشانهاي خاص  هزمينكامپيوتري خود را براي 

 و دستمزد، سازماني خواهد داشت، دپارتمان حقوق هاي گزارشخودش را براي اطالعات كارمندان و 
دپارتمان مالي سوابق  ؛هاي مربوط به حقوق و دستمزد را پردازش و ذخيره خواهد كرد داده

اطالعات تماس مشتريان قبلي،  ،ره خواهد كرد و دپارتمان فروش و بازاريابيمالي را ذخي يها تراكنش
مجموعه هاي مجزايي براي  ها اساساً سيستم كند. هر يك از اين دپارتمان فعلي و بالقوه را نگهداري مي

مثالً، دپارتمان منابع انساني و هستند؛ ارتباط در ها  د داشت كه با ساير بخشنهاي مشترك خواه داده
كنند كه بايد در  تبادل ميرا فرد كارمند  سيستم حقوق و دستمزد اطالعات مبتني بر شماره منحصربه

هاي  سيستمدر  توجه قابلتواند مستلزم تالش  ها ثابت نگه داشته شود. اين امر مي ميان تمام سيستم
زمان  و هم رتباط برقرار كندها ا ها بايد فوراً با ساير بخش روزرساني داده بهيا مجزا باشد. هر گونه تغيير 
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پردازش نخواهند شد (مثالً كارمند به خاطر عدم فقدان اطالعات ها  تراكنشصورت،  ؛ در غير اينشود
  ).گيرد حقوق نمي موقع به شده روز به

از طريق يك پايگاه ها  سازي تمام سيستم با يكپارچه ريزي منابع سازماني برنامههاي  سيستم
موجود باشند. اين امر  فرد منحصربههاي  ز با رابطدهند كه ممكن است هنو ائه ميحلي ار راه داده واحد

روزرساني بين  دهد و نياز به پايش پيوسته و به ها را مي ها در تمام سيستم امكان دسترسي به داده
 كه طوري بهافزاري را كاهش دهد  سخت هاي نيازمنديتواند  چنين مي . همكاهد ميهاي مجزا را  سيستم
سرور براي افزونگي يا  وبتوانند روي يك سرور (يا د مختلفروي سرورهاي  مختلفهاي كاربردي  برنامه

هاي مشترك  جهت تبادل داده خارجيهاي  چنين هزينه الزم براي رابط پذيري) اجرا شوند. هم مقياس
  دهد. بين دو يا چند سيستم را كاهش مي

انواع اما امروزه در تمام  ،اند عت توليد برخواستهاز صن ريزي منابع سازماني برنامههاي  سيستم
ريزي منابع  برنامههاي  شوند. سيستم هاي غيرانتفاعي و دولتي استفاده مي ها، از جمله سازمان سازمان
هايي پوشش  ماژولها را با چنين  كاركردي اصلي سازمان هاي نيازمنديمدرن معمولي بيشتر  سازماني

  خواهند داد:
 هاي ثابت، مديريت نقدينگي، بودجه فتر كل، بدهكاران، بستانكاران، داراييد -1امور مالي.  
 هاي كارمندان، حقوق و دستمزد، حضور و غياب، مزايا. داده -2منابع انساني  
  خدمات هاي بازاريابي، تماس با مشتري، سفارش كمپين -3ارتباط با مشتريمديريت ،

  .هاي پشتيباني مركز تماس قيمت، دادهاستعالم 
 ها بندي تخصيص منابع پروژه، زمان -ها پروژه.  
 ريزي زنجيره تأمين،  كنترل موجودي، مدخل سفارش، خريد، برنامه -4مديريت زنجيره تأمين

  .بندي جداول زمان
 بندي منابع، مديريت گردش كار، مديريت هزينه، كنترل  حساب مواد، زمان صورت -5توليد

  .كيفيت، مديريت فرآيند
 محصول، گردش موجودي مكان -6انبارداري.  

ممكن است  ريزي منابع سازماني برنامهسيستم يك هاي تحت وب،  با حركت به سوي سيستم
براي  مشاهده قابل يفهرست كردن كاالها و سفارش مشتريانو پيگيري هاي كاربري براي گرفتن  رابط

  گيري مخارج كارمندان داشته باشد. عموم يا شايد گزارش

                                                 
1- Financials 
2- Human Resources 
3- Customer Relationship Management 
4- Supply Chain Management 
5- Manufacturing 
6- Warehousing 
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چنين سيستمي استقرار هاي  طر پيچيدگيبه خا ريزي منابع سازماني امهبرنهاي  بيشتر سيستم
 ريزي منابع سازماني برنامهداخلي. اجراي موفق  صورت بهشوند نه  سازي مي پياده اشخاص ثالثتوسط 

، از حسابداري تا مديريت زنجيره  هاي مختلف هاي خاص و تخصص در زمينه مستلزم مجموعه مهارت
آموزش مناسب كاربر و  ريزي منابع سازماني برنامهاست. جنبه مهم استقرار  ي منابعريز برنامه وتأمين 

بايد اجرا شوند تا  هاي مناسب و كاربرپسند سياست -پشتيباني پس از استقرار و مساعدت كاربر است
ي تواند تنها تمام اطالعات مي ريزي منابع سازماني برنامهصحت و محرمانگي تضمين گردند، زيرا سيستم 

سايرين با نيت  توانند براي رقبا و را ارائه دهد كه سازمان براي عمليات نياز دارد و اين اطالعات مي
  مجرمانه يا بدخواهانه با ارزش باشند.

  

  هاي داخلي اينترانت ۶-۴
شبكه كامپيوتري است كه يك براي ايجاد تفاوت » اينترنت«بازي با كلمه » اينترانت«اصطالح 

) از اينترنت عمومي ايجاد TCP/IPهاي اينترنتي ( ها و با استفاده از پروتكل ازماناساساً در داخل س
اگرچه ممكن است  هستند، دسترس قابلمعموالً تنها براي كاركنان درون سازمان  ها شود. اينترانت مي
 هاي خصوصي مجازي شبكهشدن ايمن به سيستم يا وارد ها از طريق اينترنت عمومي با استفاده از  آن

اينترانت براي افراد بيرون از  بسطنيز بتوانند به اينترانت دسترسي داشته باشند. اكسترانت معموالً به 
  شود. هاي مرتبط با اجازه سازمان اطالق مي كنندگان، مشتريان و ساير سازمان تأمينسازمان مانند 

ترسي به اطالعات ها و خدمات مختلف اينترنت را براي تسهيل دس اينترانت استفاده از پروتكل
هاي  داده و هاي محصول هاي مشتري، داده هاي كاركردي (مثل داده ) و زمينههاي گزارشسازماني (مثل 

توانند با استفاده از مرورگر وب، اغلب تحت اتصال  سازد. چنين اطالعاتي عموماً مي مالي) ممكن مي
يش قفل كوچكي در پايين صفحه مرورگر وب، اتصال ايمن از طريق نمادر شوند.  دسترس قابلايمن 

گيرد (شكل  قرار مي httpsشود و نوار آدرس به رنگي متفاوت نمايان است و قبل از آدرس  مشخص مي
2-4(.  

اگرچه از  ،سازد لزوماً دسترسي به اينترنت عمومي را مهيا نمي ها بايد توجه داشت كه اينترانت
سازمان  اي باند اينترنت همراه با مبلغ اضافي است، در مواردي كه پهن .دنكن مياستفاده  مشابهي فناوري

اندازي كند و از آن براي ميزباني اطالعات مختلف از اينترنت عمومي و ساير منابع  تواند اينترانت راه مي
افزار ضدويروس، بروشورها،  روزرساني نرم هايي از چنين اطالعاتي عبارتند از: به استفاده كند. نمونه

هاي  جويي در هزينه اسناد مرجع، ميزباني اين اطالعات در شبكه داخلي موجب صرفه هاي داده و برگه
  سازند. ها را فراهم مي شوند؛ در عين حال دسترسي سريع به داده دسترسي به اينترنت سازمان مي
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  اتصال ايمن به سرور وب با استفاده از مرورگر وب 4-2شكل 

  Credit: Rajnesh D. Singhمنبع: 
  

شود معموالً با استفاده از گذرگاه  ي ميدسترس قابلاينترانت از طريق اينترنت عمومي وقتي 
هاي داخلي سازمان  به دادهكاربر قبل از دسترسي  احراز هويتگردد كه نياز به  سازي مي ايمن پياده

براي شيوه خوبي  احراز هويتهاي حساس استفاده شود.  تواند براي حفاظت از داده دارد. رمزگذاري مي
  عمومي است. در اينترنت ويژه بهتمام موارد، 

 

 

 تأكيد
 و مديريت هويت احراز هويت

احراز  مسئله، تر اينترنت گسترده به طبيعيبسطو باسازمانيهايشبكهدربا دسترسي روزافزون به اطالعات
  شود. هويت مطرح ميمديريت ، اعتماد و هويت

دهد واقعاً  آيا مداركي كه كاربر براي اتصال به شبكه ارائه مي كه ايناول  ؛دترين سطح دو جنبه وجود دار در بنيادي
 احراز هويتمتعلق به اوست (يعني اين مدارك جعلي يا سرقتي نباشند). دوم آيا سيستمي كه كاربر روي آن 

ت سرقت به سيستم با ني ورودخواهد به آن متصل شود (يعني  واقعاً همان سيستمي است كه كاربر مي شود مي
  به سيستم واقعي جعل نشده باشد).ورود مدارك 
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و شوند  هاي ايميلي به كاربر ارسال مي پيام ؛شوند تر مي مختلف وخيم» 1فيشينگ«حمالت  وسيله بهمسائلي  چنين
سازمان) فناوري اطالعات  هاي اصلي سازمان خارجي (مثل بانك) يا داخلي (مثل دپارتمان پشتيباني بدلي از پيام

اما  ،شوند مي كدگذاريهاي واقعي سازمان ما  هايي شبيه آدرس ها با نشان تجاري درست و آدرس . اين پيامهستند
  اصلي است.ورودي شود كه بدل پنجره  در پيام كاربر به سيستم ثالثي متصل مييك لينك با كليك روي 

از كپي  -هاي جدي وارد كند بتواند آسي مي ،دسترسي پيدا كند ييستمسبتواند به  يثالثشخص  كه اينبه محض 
 و ها كردن دادهضعيف ) تا مند عالقهاشخاص كردن اطالعات (و اگر ارزش داشته باشد، فروش اين اطالعات به 

  .افشاي اطالعات محرمانه
را دسترسي حق و  احراز هويتبايد سيستم  خود  هاي داخلي ها و رويه بخشي از سياست عنوان بهها  تمام سازمان
اي امكان دسترسي  كنند. وقتي چنين دسترسيسازي  پيادهخود را فناوري اطالعات  هاي سيستمسي به براي دستر

باشد. چنين بيومتريك مبتني بر  احراز هويتهاي  هاي فوق محرمانه را بدهد، ممكن است شناسايي سيستم به داده
:  در نظر گرفته ميدر ساختمان سازمان نيز  مهمهاي فيزيكي  هايي براي دسترسي به مكان سيستم شوند (مثالً

 .مركز داده يا مكان سرور فايل)
  

به ابزار مهمي در تأمين نيازهاي ارتباطي و همكاري داخلي  ها با تكامل فناوري وب، اينترانت
ها مثالً از طريق  دور روي پروژه توانند براي همكاري محلي و از راه ها مي اينترانت .اند شدهسازمان تبديل 

توانند اطالعات داخلي را  ها مي استفاده شوند. آنهاي مباحثه  رشتهها و  فوروم، ها ويكياز استفاده 
سياسي و ها داشته باشند. اسناد  اگر كارمندان نياز به دسترسي به داده ويژه بهارائه دهند،  موقع به

 صورت بهاطالعات ي هستند. از آنجايي كه دسترس قابل پيمايشداخلي نيز به فرمت ساده براي هاي  روال
جايي كه  سخه در دسترس كاربران مجاز قرار دارد. و از آننشوند، هميشه جديدترين  آنالين ارسال مي

توانند  افزارهاي مختلف مي تركيبي است، كاربران با سيستم عامل و سخت يفرم فناوري وب معموالً پلت
  به اطالعات دسترسي داشته باشند و آن را به اشتراك بگذارند.

ها، بايد ديد كه چگونه  هاي اجتماعي موجود در سازمان هاي اخير در فناوري رسانه با پيشرفت
  داخلي ارزش يكساني قائل شوند.ديدگاه توانند براي كارمندان و مديران از  ها مي اين رسانه

  

 

 هامختصري از فناوري
VPN متصلبه هم  مختلفهاي  براي مكان 

VPN و مجزا  مختلفهاي بين مكاناتصال براي ايواسطهعنوانبهتفاده از اينترنتروشي امن و راحت براي اس
  از نظر فيزيكي يا كارمندان سيار يك سازمان است.

VPN  پيوسته و ايمن را بين اتصالي محافظت شده روي شبكه ارتباطي (مثل اينترنت) يك تونل از طريق ايجاد
كنند كه گويي  كار مي اي گونه به VPNها در ). تمام مكان4-3كلكند (شافراد و ادارات دور افتاده برقرار مي

                                                 
1- Phishing 
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اي عمومي جريان دارند.  ها در سراسر شبكهحتي اگرچه داده،بخشي از يك شبكه داخلي سازمان هستند
شوند و اين كار را  استفاده ميها  سايتاين مجرا بين از و رمزگذاري براي محافظت  احراز هويتسازوكارهاي 

افزاري خاص  و در سطح كالينت با استفاده از نصب نرم VPNهاي  دروازهدر سطح شبكه با استفاده از توان  مي
دارند. در واقع  VPNبراي اي  تعبيه شدههاي عامل مدرن پشتيباني  انجام داد. سيستم كامپيوتر شخصيروي 
VPN عنوان بهاينترنت از زيرا  ،تر هزينه كمبا  جز بهها مقايسه كرد،  بين مكان اي توان با داشتن خطوط اجاره را مي 

  شود. ساخت ارتباطي استفاده مي زير
  

  
  در اينترنت VPNاي از  نمونه 4-3شكل 

Crediti Rajnesh D. Singh 

  
VPN :مزاياي ديگري نيز دارد كه عبارتند از  
 ردي و اتصال اينترنت كاركنيازمندي، مهيا شود. تنها  سرعت بهتواند  اتصال به مكاني جديد مي

هاست كه  بين مكان اي اجارهخط با  مقايسه قابلهاست. اين مورد  بين مكانمرتبط افزار  افزار/ نرم سخت
  .شود استقرار آن ميصرف  توجهي قابلزمان 

 شوند. اين امر مستلزم  يابد و تقاضاهاي بيشتري تأمين مي افزايش مي سرعت بهها  ارتباط بين مكان
  خواهد بود. مورداستفادهرنت افزايش نرخ پهناي باند اينت

 توانند در سطوح عملكرد تضمين شوند. مثالً تخصيص منابع  هاي كاربردي مختلف مي خدمات و برنامه
 شود. يا دسترسي به پايگاه داده ممكن مي VoIPپهناي باند ثابت به 

 هاينيازمنديزيرا،يابندگذاري كاهش ميهاي سرمايه هزينه VPN هاي نيازمندي تر ازمعموالً ارزان 
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و  سپاري برونپشتيباني از  وسيله بههاي عملياتي عالوه، پتانسيل كاهش هزينهبه.اي هستندخطوط اجاره
 ها هستند) وجود دارد. ثالث (در بازارهايي كه آنشخص واقعي، به  VPNحتي تدارك 

 سترس قرار گيرد.اينترنتي در ديك اتصال تواند از هر جايي به شرط وجود  شبكه داخلي سازمان مي 
هاي  هاي مناسب براي پيشگيري از سوءاستفاده ، سياستفناوري اطالعات و ارتباطاتهمانند هر استقراري در 

VPN  كه  آنجايياطالعات بايد تنظيم شوند. از محافظت ازVPN تواند دسترسي را به تمام خدمات روي  مي
تواند شامل  سب امنيتي نصب شوند. اين امر ميهاي منا شبكه داخلي سازمان فراهم سازد، پس بايد ويژگي

براي دسترسي  VPNباشد كه يك  VPNهاي شبكه و حتي اجراي دو يا چند  دسترسي سطح كاربر به بخش
 بقيه براي دسترسي به اطالعات خاص هستند. عمومي و

  

  خودآزمايي 
اشد؟ آيا مسائل زيست چقدر اهميت بايد داشته ب هزينه كل مالكيتگيري براي خريد،  هنگام تصميم -1

  (مثالً مصرف انرژي) در نظر گرفته شوند؟ هزينه كل مالكيتبخشي از  عنوان بهمحيطي بايد 
را  افزار منبع باز و رايگان نرموجود دارد؟ آيا شما  افزار منبع باز و رايگان نرمبراي  يوكار كسبنمونه آيا  -2

 ؟گيريد در نظر ميخود  اتفناوري اطالعات و ارتباطعنوان بخشي از استراتژي  به
سازي محتوا (مثالً محتواي  شما چقدر اهميت دارد؟ بوميجامعه افزار براي منطقه يا  سازي نرم بومي -3

 اينترنت) چطور؟
 وري كمك خواهد كرد؟ به بهبود كارايي و بهره چگونهچقدر اهميت دارد؟ متصل داشتن سازماني به هم  -4
يابند.  ها اهميت بيشتري مي ، مسائل امنيت و محرمانگي دادهندك رشد مي فناورياستفاده از  كه هنگامي -5

حقوق و  احراز هويتداشتن سازوكاري قدرتمند براي هنگام استفاده و دسترسي به منابع رايانشي 
 اهميت دارد؟دسترسي چقدر 

 دهد كدامند؟ ارائه مي SaaSبرخي مزايايي كه كاربرد  -6
7- VPN چيست؟ 

  

  هايي براي تفكر پرسش
به  روش تواند بينيد؟ آن نقش چيست؟ چگونه مي مي خود ها در سازمان شي براي اينترانتآيا نق -1

  ؟بهبود بخشدرا  شما گذاري فعلي اطالعات در سازمان اشتراك
ها و منابع  ؟ آيا تمام دادهي استبراي دسترسي به منابع رايانش احراز هويتسيستم داراي آيا سازمان شما  -2

هايي از سيستم؟ آيا نيازي به تقويت بيشتر سيستم  شوند يا تنها بخش مي از اين طريق حفاظت يرايانش
 ؟وجود داردهاموجود در پرتو تهديدهاي امنيت داده
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 ؟اطالعات را بهبود بخشد
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  نامه واژه
  

 ccTLD حوزه سطح باالي كد كشور

ccTLD  استفاده مستعمره يا مستقل  كشوريك عموماً براي است كه اختصار حوزه سطح بااليي
  شود. مثالً  مي

IN-India, KR-Korea, ID-Indonesia, TH-Thailand and JP-Japan 
  

 
 Cloud Computing رايانش ابري

هاي كاربردي را  ها و برنامه كند تا داده استفاده مي مركزي اي راه دورسرورهاينترنت و مفهومي كه از 
هاي كاربردي بدون  ها امكان استفاده از برنامه كنندگان و بنگاه كند. رايانش ابري به مصرفنگهداري 

چنين  دهد. هم شخصي در هر كامپيوتر از طريق دسترسي به اينترنت مي يها نصب و دسترسي به فايل
  شود. ، حافظه، پردازش و پهناي باند موجب رايانش مؤثرتر ميسازي ذخيره كردن با متمركز

  
 DSL خط اشتراك ديجيتال

هاي  روي كابلسرعت را  اختصار خط مشترك ديجيتالي كه امكان ارائه خدمات اينترنتي باند پهن پر
  دهد. معمولي تلفن مي

 
 GHz گيگاهرتز

  ) است. Hzز (ت) هرG( هاراي ميلياردهاي راديويي ب گيري فركانس واحد اندازه
 

 gTLD حوزه سطح باالي عمومي

براي  COMاختصاري براي حوزه سطح باالي عمومي كه نمايانگر نوع خاصي از سازمان است (مثالً 
به جز استثنائاتي براساس داليل   معموالً براي استفاده جهاني است، gTLD هاي بازرگاني). سازمان

براي دولت اياالت كه  Gov و براي ارتشكه  MIL(از قبيل ت در اياالت متحده تاريخي ايجاد اينترن
  ).شوند استفاده مي متحده

  
 IP IP Addressآدرس 

  كند. شناسايي مي در اينترنتكد عددي كه منحصراً كامپيوتر خاصي را 
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 IPv4 4پروتكل اينترنت نگارش

هايي روي تعداد  كه محدوديت است تيپروتكل اينترنتي، نگارش فعلي پروتكل اينترن 4نگارش 
  هاي قابل دسترسي دارد. آدرس

  
 IPv6 6پروتكل اينترنت نگارش

IPv6  هاي  و نسل بعدي پروتكل اينترنت براي بهبود تعداد آدرس 6نگارشIP  بهبودهاي ديگر موجود و
  . است

 
 IXP نقطه تبادل اينترنت

 دهندگان خدمات اينترنت ارائهيكي كه از طريق آن اختصاري براي نقطه تبادل اينترنت، زيرساختي فيز
ممكن ساختن  نقطه تبادل اينترنتكنند. هدف اصلي يك  مبادله مي ها ترافيك اينترنتي را بين شبكه

  شبكه شخص ثالث.  يك يا چنداز طريق ها از طريق مبادله است و نه  اتصال مستقيم شبكه
 
 MHz مگاهرتز

هرتز  (M)هاي راديويي است كه نشان دهنده مقادير برحسب ميليون  گيري براي فركانس واحد اندازه
(Hz).  

  
 Opens Spectrum طيف باز

پخش همگاني بدون نياز به مجوز براي رايگان يافته براي استفاده   هاي راديويي تخصيص فركانس
  ها. سيگنال

  
 SaaS عنوان سرويس افزار به نرم

هاي مرتبط با  افزار و داده نرمدر آن، افزار است كه  افزار به عنوان خدمت مدل ارائه نرم براي نرماختصاري 
شوند و كاربران با استفاده از كالينت الغر معموالً  طور متمركز (معموالً در ابر اينترنتي) ميزبان مي آن به

  ، به آن دسترسي دارند. در اينترنتبا استفاده از مرورگر وب 
 

 sTLD ه سطح باالي حمايت شدهحوز

تواند تنها توسط كساني ثبت شود كه معيارهاي  شده كه مي اختصاري براي حوزه سطح باالي حمايت
براي  TRAVELد آسيايي و اها و افر براي سازمان ASIA(مثالً سازند  ميسازمان حامي را برآورده 

براي  INTمانند  ،ندارندمالي ها حامي sTLDارتباط دارند). بعضي پذيرايي كساني كه با صنعت سفر و 
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ي كه توسط اياالت متحده معتبر هاي آموزش براي سازمان EDUالمللي و  بينمعاهده هاي  سازمان
  .شوند شناخته مي

 
 TCP/IP پروتكل كنترل انتقال/پروتكل اينترنت

براساس آن ساخته  فناوري كه اينترنتنوعي  ؛اختصاري براي پروتكل كنترل انتقال يا پروتكل اينترنت
  شود.  مي
  

 TLD حوزه سطح باال

 نام حوزه در» com«مثالً  ،است» نقطه«آخرين بخش نام حوزه اينترنت، بعد از آخرين 
www.mywebsite.com ،TLD  .است  

 
 VoIP صدا روي پروتكل اينترنت

ارتباطي و هاي  شناسي، پروتكل اي از روش اختصاري براي صداي روي پروتكل اينترنت، خانواده
 مانند اينترنت IPهاي  اي روي شبكه چندرسانه جلساتبراي ارائه ارتباط صوتي و  ،هاي انتقال فناوري
  .است

  
 VPN شبكه خصوصي مجازي

را با استفاده  مختلفهاي  ايمن ادارات/ مكانبرقراري اتصال اختصاري براي شبكه خصوصي مجازي كه 
هاي  براي روش ياي به عنوان جايگزين طور فزآينده بهازي شبكه خصوصي مج. كند ممكن مياز اينترنت 

  شود.  اي استفاده مي مانند خطوط اجاره مختلفهاي  ادارات/ مكان اتصالسنتي 



 



 

  بندي مختصري از ايجاد و توسعه اينترنت زمان
  

اندازي كرد.  ، اولين ماهواره زميني مصنوعي را راه1اسپوتنيك اتحاد جماهير شوروي  1957
  نسبت به اين ماهواره است. اياالت متحده محرك ايجاد اينترنت منسوب به واكنش دولت 

دفاع براي وزارت در را ) ARPAته (هاي تحقيقات پيشرف آژانس پروژه اياالت متحدهدولت   1958
  اندازي كرد.  فناوري دفاعي و نظامي راه ويژه بهم و فناوري، وعل حضور پيشگام در

اي را  بسته سوئيچينگنخستين مقاله  ،مؤسسه فناوري ماساچوستاز  2لئونارد كلينروك  1961
در حال  IPو  راهمگهاي  منتشر ساخت. در همان زمان (و تا امروز، اگرچه انتقال به شبكه

مداري بودند.  سوئيچينگفناوري  هاي مخابراتي مبتني بر تغيير اين روش است، شبكه
پهناي باند ثابت انحصاري يا مدار تأخير ثابت بين دو نقطه  بر اساسمداري  سوئيچينگ

اي مدار ارتباطي را با  بسته سوئيچينگكند.  د ارتباط برقرار كنند كار مينخواه كه مي
كند  تنظيم ميهايي  لينكبين دو نقطه روي مجزا  )هاي بستههاي داده ( ن بلوكدادحركت 

ممكن است سوژه  ها اين بسته. كه ممكن است با ترافيك ديگري به اشتراك گذاشته شوند
زيرا  ،شود تر در نظر گرفته مي اي منعطف بسته سوئيچينگتأخيرهاي متغير باشند. در كل، 

به از طريق مسيريابي معين را  لينكدو نقطه روي يك  پويا و ارتباط بيش ازاشتراك 
 . كند ممكن ميپهناي باند 

 سوئيچينگ)، اولين شبكه ARPANETهاي تحقيقاتي پيشرفته ( شبكه آژانس پروژه  1969
  .كردايجاد را عملياتي جهان و پيشگام اينترنت امروزي  اي بسته

ابداع شد  4بالت بيرينك و نيومن شركتاز  3ري تاملينسوننخستين برنامه ايميل توسط   1971
براي  هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه آژانس پروژهاندازي سيستم اوليه  كه برنده قرارداد راه

  اي توزيع شده گرديد.  ارسال پيام در سراسر شبكه
هاي تحقيقاتي  شبكه آژانس پروژهبرنامه ايميل را براي اجرا روي سيستم  تاملينسون  1972

  كنوني اصالح كرد. @استفاده از نماد آشناي  با پيشرفته
شبكه آژانس المللي (به كالج دانشگاهي لندن در بريتانياي كبير) به  اولين لينك بين  1973

نامه دكتري خود را در  پايان 5كالفه اضافه شد و رابرت مت هاي تحقيقاتي پيشرفته پروژه
 هاي تحقيقاتي پيشرفته روژهشبكه آژانس پتحليل داخلي در مورد اترنت منتشر كرد. 

                                                 
1- Sputnik 
2- Leonard Kleinrock 
3- Ray Tomlinson 
4- Bolt Beranek and Newman 
5- Robert Metcalfe 
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مربوط  هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه آژانس پروژهدرصد كل ترافيك روي  75 ،نشان داد
را  TCPنخستين شرح از  2رابرت كانو  1وينتون سرف. در اين دوره بوده استبه ايميل 

منتشر شد:  RFC 675در دسامبر همين سال  .توسعه دادند (برنامه كنترل انتقال)
  ]82[ات برنامه كنترل انتقال اينترنتمشخص

1978  TCP پروتكل كنترل انتقال ( -به دو بخش تقسيم شدTCP) و پروتكل اينترنت (IP .(
به حاصل نياز  TCP/IPشود.  شناخته مي TCP/IPمجموعه پروتكل  عنوان بهاكنون 

 تي پيشرفتههاي تحقيقا شبكه آژانس پروژهها بود. در آن زمان  ارتباطات پيوسته بين شبكه
كرد كه شبكه مسئول تضمين قابليت اعتماد بود. در  از برنامه كنترل شبكه استفاده مي

قابليت اعتماد را  ،ند)ردك ها (يا نقاطي كه با هم ارتباط برقرار مي ، ميزبانTCP/IPمدل 
يابد و  نقش شبكه در مديريت ارائه اطالعات كاهش مي ، در اين صورتكنند ميمديريت 

اتصال روش  TCP/IP ،دهد. بنابراين مياتصال هاي مختلف امكان  به شبكه نهايت در
 ها اهميت دارد.  شبكهچند محيطي  پذيري معماري باز است و براي تعامل

) بريتانياي كبيراياالت متحده و دانشگاه لندن در استانفورد دو شبكه نخست (دانشگاه   1979
  به يكديگر متصل شدند.  TCP/IPروي 

هاي  براي تمام شبكهاستانداردي  عنوان بهرا  TCP/IP اياالت متحده، دفاعزارت و  1982
  . پذيرفتكامپيوترهاي نظامي 

 1اش از  پروتكل شبكه عنوان بهرا  TCP/IP ،هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه آژانس پروژه  1983
  . پذيرفت 1983ژانويه 

1984  DNS هاي  ن ديگر مجبور نبودند نام مسيرها به سيستمامعرفي شد، به اين معنا كه كاربر
  ديگر را به خاطر بسپارند.

) شود شناخته مي 4معماري اينترنت هيئتامروزه به نام كه ( 3مشورتي اينترنت هيئت  1985
هموارسازي راه براي كاربرد تجاري از  و را براي صنايع TCP/IPكارگاه آموزشي سه روزه 

اين  اثر  حق اختراع يا حقهاي  نيازمنديندارد باز بدون آن، برگزار كرد. طراحي استا
  مرحله را براي پذيرش سريع توسط صنايع فراهم ساخت. 

1986  IETF  وIRTF  .به وجود آمدند  
(محل تولد  CERNدسترسي جهاني را فراهم ساخت.  ،اينترنت به آرامي ولي با اطمينان  1988

را روي شبكه داخلي خودش بين  TCP/IP ،)1989گستر در سال  پروتكل وب جهان

                                                 
1- Vinton Cerf 
2- Robert Kahn 
3- Internet Architecture Board 
4- Internet Architecture Board 
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به كار گرفت. بيشتر كشورهاي اروپايي در آن زمان  1988تا  1984هاي  سال
پروتكلي  افزاري نرم بسته(يك كردند  اجرا مي UUCP Usenet X.25هايشان را روي  شبكه
خطوط  رايج، مثلروي زيرساخت مخابراتي  اي بسته سوئيچينگهاي  شبكهاتصال به براي 
در حال  TCP/IPهاي اروپايي به  شبكه، انتقال از 1988تا سال  ).ISDN و تلفن ،اي اجاره
  . ]83[را آغاز كرد اتصاالت خارجي خودنخستين  CERNبود و انجام 

منحصراً به وجود آمد. ژاپن نيز به  IPشبكه تحقيقاتي و دانشگاهي استراليا با استفاده از   1989
در سپس  ،، پيشگام اينترنت عمومي)NSFNETشد ( المللي وصل شبكه بنياد علوم بين

كنگ، سنگاپور و تايوان در سال  ، هنگ1990، هند و جمهوري كره در سال 1989سال 
  متصل شدند. ]84[1992و تايلند در سال  1991
ISOC  معماري اينترنت تغيير نام داد و بخشي  هيئتمشورتي اينترنت به  هيئتو رسمي

  شد. ISOCاز 
شد، زيرا هدف اصلي آن آموزش و تحقيقات ممنوع  طوركلي بهاري از شبكه استفاده تج

نخستين  1980بود. با اين وجود، بسياري بر اين محدوديت غلبه كردند. اواخر دهه 
ها به دنبال ايجاد دسترسي عمومي به  دهندگان خدمت اينترنت به وجود آمدند. آن ارائه

استفاده  وها  شبكه جايگزين از طريق گذرگاه اي و دسترسي به منطقه يهاي تحقيقات شبكه
ها از اين كاربرد غير آموزشي شبكه راضي  بودند. اگرچه بعضي دانشگاه UUCP Usenetاز 

هاي  دهندگان خدمت اينترنتي تجاري به كاهش هزينه نبودند، اما پذيرفتند كه ارائه
اين  هتر ب كمؤسسات آموزشي كوچاتصال منجر به  . اين امركنند دسترسي كمك مي

  .شدشبكه 
 متوقف شد. هاي تحقيقاتي پيشرفته شبكه آژانس پروژه  1990

1995  NSFNet  شبكه تحقيقاتي شد و مؤسسات دولتي مختلف و اپراتورهاي تجاري ستون
ايجاد و اي  منطقه 1فقرات و ارتباطات داخلي خود را به وجود آوردند. نقاط دسترسي شبكه

هاي مختلف شدند. اينترنت اكنون براي  براي شبكهال اتصتبديل به تسهيالت اصلي 
  استفاده تجاري، بدون هيچ محدوديتي باز است.

امروزي بودند و بخش  نقاط تبادل اينترنتيدار  طاليهاي  منطقهنقاط دسترسي به شبكه 
نقطه تبادل براي اطالعات بيشتر به مبحث (روند  حياتي زيرساخت اينترنت به شمار مي

  مراجعه كنيد).سرفصل اين  در اينترنتي
  
  

                                                 
1- Network Access Points 
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كوسيستم اينترنتا  
  

است كه عمليات و توسعه جوامعي ها و  اصطالحي براي شرح سازمان ،كوسيستم اينترنتا
ها  كنند. اين سازمان  هدايت مي ،دهند هايي كه اينترنت جهاني را تشكيل مي ها و زيرساخت فناوري
  گذارند.  اشتراك مي هاي مشتركي براي توسعه باز اينترنت به ارزش

  

  
  كوسيستم اينترنت ِا  -۱ شكل

  ISOC, “Internet Ecosystem”, http://www.isoc.org/internet/issues/ecosystem.shtml منبع:
  
  



 

  ها پيوست
  نکاتی برای مربيان

ها  بيان شد، اين سرفصل و بقيه سرفصل» ها درباره مجموعه سرفصل«گونه كه در بخش  همان
هاي متفاوتي از مخاطبان و در شرايط متغير  اند تا براي مجموعه ها طوري طراحي شده در اين مجموعه

طور جزيي، در  يا به يطوركل بهد تا ان چنين طوري طراحي شده ها هم ملي ارزشمند باشند. اين سرفصل
ها  ها ممكن است توسط افراد يا گروه سرفصلآنالين و آفالين ارائه شوند. اين  صورت بهحاالت مختلف و 

جلسات  زمان مدتكنندگان و  زمينه شركت تي مطالعه شوند. پسلدر مؤسسات آموزشي يا در ادارات دو
  عيين خواهد كرد.آموزشي، گستره جزئيات را در ارائه محتوا ت

طور كارآمدتر به مربيان ارائه  را براي ارائه محتواي سرفصل به ييها شنهاديپها و  اين نكات، ايده
اي با طراحي آموزشي مهيا  دهند. راهنماي بيشتر در مورد راهبردها و رويكردهاي آموزشي در كتابچه مي

 فناوري اطالعات و ارتباطاتمي الزامات هاي آكاد مطالبي همراه براي مجموعه سرفصل عنوان بهشده كه 
در دسترس  http://www.unapcict.org.academyاست. اين كتابچه در  افتهي توسعهبراي رهبران دولتي 

  است.
  

  تعيين ساختار جلسات
توانند ظرف پنج روز تدريس  ها مي سرفصل حاضر داراي محتواي متغيري است كه همگي آن

توان برخي جلسات را حذف يا خالصه كرد. در  تري دارند، مي دت كوتاههايي كه م شوند. براي كارگاه
كنندگان در كارگاه پي ببريد. اين امر به شما اجازه  زمينه شركت حين تدريس، بهتر است به پس

كنندگان  دهيد، داشته باشيد. اگر پي برديد كه شركت دهد تا اصالح مناسبي در مورد آنچه ارائه مي مي
هاي فني اين سرفصل را حذف كنيد (عمدتاً  توانيد بيشتر بخش فني عالي هستند، مي زمينه داراي پس
كنندگاني با  كنندگان را به كتاب چاپ شده ارجاع دهيد. اگر شركت ) و شركت3و  2هاي  در فصل

اند و  زمينه سياسي داريد، روي دورنماهاي سياسي تمركز كنيد كه در اين سرفصل برجسته شده پس
ه محتواي فني پيوند دهيد. هر دوي اين رويكردها بايد اجازه دهند اين سرفصل را در طي سه ها را ب آن

  روز تدريس كنيد.
كشد  ريزي روي جلسات كارگاهي خود، بررسي كنيد كه چقدر طول مي هنگام برنامه

ت جلسه كنندگان بدون وقفه در كالس دوام بياورند و تعادل الزم را برقرار كنيد. مثالً ممكن اس شركت
  اي. دقيقه 90د تا چهار جلسه ياي تقسيم كن دقيقه 60اي را به شش جلسه  يك روزه
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  داريم. افتهي صيتخصزمان  طبق ،اي براي پوشش محتواي پيشنهادي در ادامه، راهنماي اوليه
  

  ای دقيقه ۹۰برای يک کارگاه 
هاي مقدماتي  خشمروري بر اين سرفصل داشته باشيد. براي ساخت محتواي كارگاه خود، به ب

داشته باشد.  كنندگان هر فصل مراجعه كنيد و بر مسائلي تأكيد كنيد كه ارتباط بيشتري به شركت
توانيد روي برخي مسائل سياسي كليدي تمركز كنيد (وقت خود را روي تمام مسائل  چنين مي هم

  سياسي نگذاريد).
  

  براي يك كارگاه سه ساعته
هاي  اي است كه براي فراهم كردن تمركز بيشتر روي فصل هدقيق 90اين روش بسطي از كارگاه 

كنندگان، ممكن است بخواهيد از مرور سرفصل  زمينه شركت اند. بسته به پس خاص ساختاردهي شده
فناوري اطالعات و هاي خاصي تمركز كنيد، از قبيل دسترسي به  شروع كنيد و سپس روي بخش

يا مسائل  3ها و كاربردهاي اينترنتي از فصل  يدايش فناوري، زيرساخت اينترنت يا پ1از فصل  ارتباطات
FOSS 4سازي از فصل  يا بومي.  

  
  براي يك كارگاه يك روزه

ترين مخاطبان تمركز كنيد  مروري بر اين سرفصل ارائه دهيد و سپس روي بخشي از مرتبط
اين مرور گنجانده شود و تواند در  ماهيتاً بيشتر آموزنده است و مي 2). فصل 4يا  3يا  1(مثالً فصل 

بسيار زياد است و  3كنندگان گذاشته شود. محتواي فصل  خواندن آن در كتاب چاپي به عهده شركت
كنندگان،  زمينه شركت توان در يك كارگاه يك روزه گنجاند. بسته به پس هاي آن را نمي بيشتر بخش

حذف كنيد و جهت مطالعه را ينترنتي هاي كاربردي ا ها يا برنامه توانيد مباحث مربوط به سازمان مي
  بيشتر به بخش مرتبط در كتاب چاپ شده ارجاع دهيد.

  
  براي يك كارگاه سه روزه

به شما بدهد. اگر  بحث موردپذيري بيشتري را در مورد موضوعات  اين قاب زماني بايد انعطاف
هاي فني در اين  بخش توانيد بيشتر زمينه فني خوبي هستند، مي كنندگان داراي پس پي برديد شركت

كنندگان بگذاريد.  ها را به عهده شركت ) و مطالعه آن3و  2هاي  سرفصل را حذف كنيد (عمدتاً در فصل
زمينه سياسي داريد، روي دورنماهاي سياسي تمركز كنيد كه در اين  كنندگاني با پس اگر شركت

، ولي دقت بيشتري روي بحث در اند و اين موارد را به محتواي فني پيوند دهيد سرفصل برجسته شده
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را  فني واقعي يها روبميزهاي فني بگذاريد تا  كاركردي از چالش عنوان بهمورد دورنماهاي سياسي 
سازيد). كارگاه را با مروري بر اين  اي را مي سازيد، بلكه چرا شبكه اي را مي (مثالً، چگونه شبكهدريابيد 

  ي باال تمركز كنيد.سرفصل شروع كنيد و سپس روي موارد پيشنهاد
  

  پنج روزهيك كارگاه براي 
در اين قاب زماني، بايد بتوانيد كل سرفصل را پوشش دهيد. با مروري سطح باال از اين سرفصل 

مند نگه داشتن مخاطبان در اين پنج روز، از  شروع كنيد و سپس به هر فصل بپردازيد. براي عالقه
 عنوان بهاي در ارائه محتوا و  وقفه عنوان بهينات عملي تعامل بيشتر مخاطبان مطمئن شويد و از تمر

  تر كردن بحث استفاده كنيد. ابزاري براي جذاب
  

  زبان
(اگر مخاطبي  كنندگان يك جنبه مهم اجراي كارگاهي موفق زبان است. برخي شركت

د. در اين مورد، ديگران بفهمن مانند بهممكن است نتوانند زبان دستورالعمل و ارائه را  المللي داريد) بين
كنيد، حائز اهميت است.  شفاهي بيان مي آنچهتوانيد) در مورد  داشتن اساليدهاي ارائه (هر تعداد كه مي

توانند زباني را بهتر بخوانند تا بهتر بشنوند،  عقالني براي اين مورد اين است كه بيشتر افراد مي مسئله
بنابراين ؛ گذارد رائه شفاهي تأثير ميلهجه و سيستم صوتي روي كيفيت ا كه يهنگام ژهيو به

كنيد، بفهمند، ممكن است نتوانند اساليدي  توانند زباني را كه شما صحبت مي كنندگاني كه نمي شركت
  گوييد. را بخوانند و بفهمند كه شما چه مي

كنندگان بومي نيستند هميشه بهتر است ليستي از عبارات رايج محلي را داشته  اگر شركت
كنندگان مرور كنيد. اين امر نيز  ها را با شركت ابتداي هر روز، به مدت پنج دقيقه آن و درباشيد 
  كنيد. وفصل حل يسادگ بهرا  مسئلهكنندگان است تا اين  اي براي كمك به شركت وسيله

  
  پذيري تعامل

پذيري بيشتر و تا حد امكان، تمرينات عملي داشته باشيد.  كنندگان تعامل سعي كنيد با شركت
پردازند،  كنندگان به بررسي مسائل درست مي كه در آن، شركت مسئلهنوع يادگيري مبتني بر مرينات ت
ها اجازه دهد با اين رسانه آموزشي  تواند به آن لي نيز ميمطور خاصي مفيد است. جلسات گروهي ع به

  بهتر به ديگران كمك كنند.
در جهت  كه يدرصورتادامه يابد،  ها، گاهي اوقات بهتر است اجازه دهيد مكالمه در طي بحث

كنندگان كمك  درست پيش رود، حتي اگر زمان جلسه را بگيرد. شبيه تمرينات عملي، بحث به شركت
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موجب يادگيري عميق (در مقابل سطحي) شويد و  .كند نسبت به محتوا دركي پيدا كنند مي
  مندي را حفظ كنيد. عالقه

  
  مؤلفدرباره 

زمينه فني قوي را با مديريت جامع و  ارآفريني است كه پسمهندس و ك 1راجنش دي. سينگ
، PATARAهاي تجاري و غيرانتفاعي تركيب كرده است. او مدير عمليات  هاي رهبري در بخش نقش

و مدير عمليات و نايب رئيس عمليات و استراتژي در است يك فروشنده فناوري در جزاير اقيانوسيه (
AvomSys كه به ، يك شركت اينترنتي نوپاSilicon Valley او مشاور ) استدهد سرويس مي .

هاي بزرگ  ها و سازمان وكار براي شركت ، مديريت پروژه و استراتژي كسب2زيرساخت برق و ارتباطات
  هاي مختلف حفظ كرده است. در منطقه آسيا و اقيانوسيه است و چندين نقش مشاور را در بخش

رنتي آسيا و اقيانوسيه كار كرده است و چندين نقش اي با جامعه اينت طور گسترده راجنش به
منطقه  At-Largeو سازمان  ICANN ،Australasiaرهبري را حفظ نموده است، از جمله رئيس آسيايي 

طور  جزاير اقيانوسيه. او به IPv6و فوروم  ISOCجزاير اقيانوسيه و رئيس انجمن محلي جزاير اقيانوسيه 
سازي آن در منطقه  ، آموزش و ظرفيتفناوري اطالعات و ارتباطاتاي ه گذاري اي روي سياست گسترده

از زمان افتتاح فعال بوده است.  3در انجمن نظارت بر اينترنت آسيا و اقيانوسيه كار كرده است و
در اقتصادهاي نوظهور و  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  فعلي او، سياست موردعالقههاي  زمينه
  است. توسعه درحالوكار براي بازارهاي  هاي كارآمد كسب ، تكامل اينترنت و استراتژيتوسعه درحال

  
UN- APCICT/ESCAP  

) APCICT/ESCAPسازمان ملل ( هاقيانوسيو  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه آسيا 
-ESCAP (UN(رود  به شمار مي يهو اقتصادي سازمان ملل در آسيا و اقيانوس اجتماعي گروهبدنه اصلي 

APCICT/ESCAP كند تا تالش كشورهاي عضو  كمك ميESCAP  فناوري اطالعات و در استفاده از
تقويت شوند و  سازمانيهاي انساني و  از طريق ايجاد ظرفيت اجتماعي –در توسعه اقتصادي  ارتباطات

  بر سه محور متمركز است:
گذاران و كارشناسان  سياست باطاتفناوري اطالعات و ارتهاي  آموزش: افزايش دانش و مهارت -1

فناوري اطالعات و و تقويت ظرفيت مربيان و مؤسسات آموزشي  فناوري اطالعات و ارتباطات
  .ارتباطات

  .فناوري اطالعات و ارتباطاتتحليلي مربوط به توسعه منابع انساني در مطالعات تحقيق: انجام  -2

                                                 
1- Rajnesh D. Singh 
2- Communications and Power Instructure 
3- Internet Governance Forum 
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  .ESCAPتوسعه منابع انساني به اعضاي  هاي اي در زمينه برنامه مشاوره: ارائه خدمات مشاوره -3
UN.APCICT/ESCAP  جمهوري كره واقع شده است.اينچئون در  

http://www.unapcict.org 
 

ESCAP 
ESCAP مركز اصلي توسعه اقتصادي و  عنوان بهاي سازمان ملل است و  بازوي توسعه منطقه

 53دستور كارش ترويج همكاري بين كند.  خدمت مي هسازمان ملل در منطقه آسيا و اقيانوسي اجتماعي
 ها و موضوعات كشوري و جهاني ارتباط استراتژيك بين برنامه ESCAPعضو خود و نه عضو همراه است. 

-هاي اقتصادي اي براي حل چالش قهدهد و از دولت كشورهاي منطقه و رويكردهاي منط ارائه مي را
  در بانكوك تايلند واقع شده است. ESCAP. اداره كند مياي در جهان حمايت  منطقه اجتماعي

http://www.unescap.org 
 

  براي رهبران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطات ها نيازمنديآكادمي 
 سرفصلفراگير براي دوره آموزشي كامل با ده  فناوري اطالعات و ارتباطاتاين آكادمي يك 

هاي ضروري تجهيز شوند و بتوانند  گذاري با دانش و مهارت كند تا سياست كه كمك مياست 
اهداف توسعه و نفوذ و به يابي  دست هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي ارائه شده از سوي  فرصت
اين آكادمي آورده شده  سرفصلكنند. در زير توضيح كوتاهي از ده  پل ميايجاد را با ديجيتالي شكاف 

  است:
  
  هدفمندو توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط بين كاربردهاي  -1 سرفصل

هاي اطالعاتي  فناوريدر كاربرد سازي  پيادهمشي تا  گيري، از خط و نقاط تصميممسائل كليدي 
  .كند را متمايز مي اهداف توسعه هزارهدر دسترسي به  و ارتباطي
  

فناوري حاكميت فرآيند و  ،سياستتوسعه براي  فناوري اطالعات و ارتباطات -2 صلسرف
 اطالعات و ارتباطات

تمركز دارد و اطالعات  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به حاكميتگذاري و  بر سياست
فناوري كمك  توسعه بههاي ملي ارتقاي  ها و چارچوب ها، استراتژي هاي سياست مهمي درباره جنبه
  دهد. ارائه مي اطالعات و ارتباطات
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  كاربردهاي دولت الكترونيكي -3 سرفصل
كند.  را بررسي مي يكاربردهاي  برنامههايي از  اصول و مفاهيم دولت الكترونيكي و نمونه

  پردازد. دولت الكترونيكي و شناسايي مالحظات طراحي مي يها سامانهچنين به بحث پيرامون تهيه  هم
  
  براي سران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطات يها روند -4 سرفصل

هاي آتي آن ارائه  گيري و جهت فناوري اطالعات و ارتباطاتجاري  يها روندهايي درباره  نگرش
كمك فناوري  توسعه بهگيري براي  و سياسي هنگام تصميم يفن كليديچنين به مالحظات  دهد. هم مي

  نگرد. مي اطالعات و ارتباطات
  

  نظارت بر اينترنت -5 رفصلس
  پردازد. الملل ناظر بر استفاده از اينترنت مي هاي بين ها و روال به بحث پيرامون توسعه سياست

  
  امنيت و محرمانگي اطالعات -6 سرفصل

و فرآيند تدوين استراتژي امنيت اطالعات ارائه  يامنيت يها روندمسائل و اطالعاتي پيرامون 
  دهد. مي

  
  در عمل و نظر فناوري اطالعات و ارتباطاتيت پروژه مدير -7 سرفصل

ها، فرآيندها  شامل روش كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه بههاي  مفاهيم مديريت پروژه
  كند. هاي دانشگاهي مديريت پروژه را معرفي مي و رشته

  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه  منظور بهبندي  بودجههاي  گزينه -8 سرفصل

و دولت  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه بههاي  براي پروژه بندي بودجههاي  زينهگ
مفيد  بندي بودجهگزينه  عنوان بههاي خصوصي و دولتي  كند. به شراكت بخش ميبررسي الكترونيكي را 
  .كند ميتأكيد  توسعه درحالدر كشورهاي 

  
  ريسك باليابراي مديريت  فناوري اطالعات و ارتباطات -9 سرفصل

به شناسايي فناوري  حال نيدرعدارد و  ازشين موردمروري بر مديريت ريسك باليا و اطالعات 
  پردازد. ها مي جهت كاهش ريسك باليا و پاسخ به آن يدسترس قابل
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  ، تغييرات اقليمي و رشد سبزفناوري اطالعات و ارتباطات -10 سرفصل
گذاري اطالعات،  محيط، به اشتراكپايش هده و در مشا هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينقش 
  دهد. و كاهش تغييرات اقليمي را نشان مي زيست  محيطترويج پايداري ، اقدام به تجهيز

  
  كمك رسانه اجتماعي توسعه به -11 سرفصل

هاي اجتماعي  اين سرفصل به معرفي مفهوم رسانه اجتماعي و كاربردهاي متنوع آن در پيشرفت
  پردازد. مشي رسانه اجتماعي مي ردازد. اين سرفصل همچنين به هدايت خطپ و اقتصادي مي

شوند.  سازي مي سفارشيموردي محلي توسط شركاي آكادمي ملي مطالعات ها با  سرفصلاين 
گذاران در كشورهاي  ها مرتبط هستند و نياز سياست سرفصلكنند كه اين  شركاي آكادمي تضمين مي

اند تا تضمين كنند كه اين  هاي مختلف ترجمه شده ها به زبان سرفصلاين سازند.  مختلف را برآورده مي
كند.  بررسي مي كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به را ها روندماند و  برنامه مرتبط باقي مي

APCICT دهد. هاي جديد را توسعه مي سرفصلها را بازبيني و  سرفصلمنظم اين  طور به  
  

 APCICTآكادمي مجازي 
برنامه  سازي پيادهبخشي از سازوكار ارائه چندكاناله است كه در  APCICTآكادمي مجازي 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به سازي ظرفيت
  رود. براي سران دولتي به كار مي

دسترسي داشته باشند و دانش خود دهد تا به دروس آنالين  اين آكادمي به فراگيران امكان مي
هاي  فناوريبرداري از پتانسيل  از جمله بهره فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مهم  را در تعدادي از زمينه
دورافتاده، افزايش دسترسي به اطالعات، بهبود ارائه  اجتماعاتبراي رسيدن به  اطالعاتي و ارتباطي

اهداف ديجيتالي و دسترسي به شكاف الخره ايجاد پل بين خدمات، ارتقاي يادگيري در طول عمر و با
  افزايش دهند. توسعه هزاره

به  و هستند يريگيپ قابل يسادگ بهو مجازي  آزمونتدريس و  صورت بهتمام دروس آكادمي 
ها به زبان  سرفصلشود. تمام  مشاركت در تكميل موفق دروس اعطا مي APCICTكاربران گواهينامه 
. اند دسترس قابلروي اينترنت  Bahasaهاي محلي شده به زبان روسي و  نسخه انگليسي هستند و

  سازي بيشتر در دست اقدام هستند. يبومهاي توسعه بيشتر محتوا و  عالوه، طرح به
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  الکترونيکی یمساع کيتشرمرکز 
براي به اشتراك گذاشتن  APCICTآنالين مختص فرم  پلتالكترونيكي  يمساع  كيتشرمركز 

از طريق دسترسي آسان به منابع مرتبط و  و است كمك فناوري اطالعات و ارتباطات سعه بهتوروي 
كمك فناوري اطالعات  توسعه بههاي  ها و تمرين به اشتراك گذاشتن بهترين درس برايفضاي اينترنت 

  هد:د كند. اين مركز موارد زير را ارائه مي به افزايش تجربه يادگيري و آموزش كمك مي و ارتباطات
 كمك فناوري اطالعات و  توسعه بهگذاري دانش و پورتال منابع براي  يك شبكه به اشتراك

  ارتباطات
  سرفصلدسترسي آسان به منابع از طريق  
 يمساع  كيتشرتمرين آنالين مركز  جامعههاي آنالين و تبديل شدن به بخشي از  فرصت بحث 

كمك فناوري اطالعات و  توسعه بهبر گذاري و توسعه دانش مبتني  كه به اشتراك ونيكيالكتر
  كند. كمك مي ارتباطات
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