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قاسم زاده :حجم سرمايهگذاری در زمينه ديتاسنتر در ايران کم است
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مـدﯾرعامل شـرکت افرانـت گفـت :حجـم سـرماﯾهگذاری در دﯾتـا سـنتر در اﯾـران کـم اسـت و مـراکزی کـه مجھـز بــه
دﯾتاســنتر میشــوند ،ســه دســته ھســتند کــه شــامل ســازمانھا ،شــرکتھای دولــتی و شــرکتھای تجــاری
میشوند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات )سينا( ،فرﯾدون قاسمزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود :خدمات
دﯾتاسنتری افرانت شامل اﯾنتر نت پر سرعت ،تل فن بينالم لل و ميز بانی سرور به صورتھای اختصا صی ،سرور
مجازی و ميزبانی وب است که مراکز مخت لف برای عرضه خدمات تجارت الکترونيکی ،دولت الکترونيکی ،آموزش
الکترونيکی و … از آن استفاده میکنند.
وی گ فت :در ا ﯾران سه دﯾتا سنتر غير خصوصـی و  ٢دﯾتاسنتر خصو صی و جود دارد که نخ ستين شرکتی که در
حوزه  ITتوانست گواھينامه  ISMSدرﯾافت کند ،شرکت افرانت در بخش خصوصی بود.
قاسمزاده ادامه داد :در زمان حاضر افرانت  ٢٠٠ھزار مشترک خانگی متشکل از  ۶۵ھزار مشترک  VOICEو ١٣۵
ھزار مشترک اﯾنترنت و  ۴٠٠مشترک سازمانی دارد.
وی درخصوص ميزان در د سترس بودن دﯾتا سنتر افرا نت ت صرﯾح کرد :حدود  ٨سال است که ساﯾت ا عالن ن تاﯾج
آموزنھای دانشگاه آزاد را افرانت ميز بانی میک ند که آمار قطعی ھا در ا ﯾن مدت نزدﯾک به صفر بوده است ا ما از
سال گذ شته اﯾنتر نت در ا ﯾران د چار م شکالت فراوانی شده ا ست و ا گر در موردی اﯾنتر نت ق طع شود ،قصـور از
سمت افرانت به حساب نمیآﯾد ولی در صورت پشتيبانی کامل اﯾنتر نت ميزان در دسترس بودن افرا نت ھمواره
کامل است.
قاسمزاده در رابطه با کم بود پھ نای باند در ا ﯾران و چگونگی راها ندازی دﯾتاسنتر با اﯾن پھنای با ند کم توضيح داد:
سھم ا ﯾران از سرورھای دن يا  ۶ھزارم درصد است و به دل يل توسعه اندک اﯾنتر نت در ک شور ا ﯾران در لي ست ١۵
کشوری که با عنوان سياه چاله معرفی شدهاند ،قرار دارد.
مدﯾرعامل شرکت افرا نت ب يان کرد :اﯾنترا نت ا ﯾران م شکالت ز ﯾادی دارد و بزر گترﯾن ضعف آن نيز نبـود  SLAبرای
اﯾنترانت مخابرات است.
وی در ارت باط با امن يت شبکه دﯾ تا سنتر و ميزان اعت مادی که می توان به آن دا شت ،گ فت :ا گر ساﯾت ﯾ کی از
مشترﯾان دﯾتاسنتر ھک شود ،ھيچ صدمهای به دﯾتاسنتر اصلی وارد نمیشود و در موقعيتھاﯾی که ھک بسيار
قوی باشد ،تنھا  ١٠٠مشترکی که با ھکر در ﯾک ردﯾف دﯾتاسنتر ھستند ،شبکه خود را از دست خواھند داد.
قاسمازده درخصوص ارا ﯾه  SLAبه مشترکان خود گ فت :ب نابر  SLAارا ﯾه شده افرانت به مشترکان دﯾتاسنتر ،ھر
م شترکی متنا سب با ھزﯾ نهای که برای درﯾا فت سرور میپردازد تا از خدمات آن در ک سب و کار خـود بھرهمنـد
شود ،از پشتيبانی و توافقنامه سطح سروﯾس افرانت برخوردار میشود.
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برای ع ضوﯾت در خبرنامه روزانه اﯾستنا؛ نشانی پست الکترونيکی خود را در فرم زﯾر وارد نماﯾيد .پس از آن به صورت خودکار اﯾميلی به نشانی شما ارسال
ميشود ،برای تکميل ع ضوﯾت خود و تاﯾيد صحت نشانی پست الکترونيک وارد شده ،می باﯾست بر روی لينکی که در اﯾن اﯾميل براﯾتان ارسال شده کليک
نماﯾيد .پس از آن پيامی مبنی بر تکميل ع ضوﯾت شما در خبرنامه روزانه اﯾستنا نماﯾش داده ميشود.
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فھرست آخرﯾن عناوﯾن
رگوالتوری :درآمد کليه خدمات تلفن ھمراه مشمول تسھيم  ٢٨و ﯾک دھم درصدی با دولت ميشود
متن کامل گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ھمراه اول به مجمع
استرداد مابه التفاوت وجوه اضافه اخذ شده تلفن ثابت به مشترکان
حاشيه ھا و ابھامات سود  414ميليارد تومانی ھمراه اول و موضع سازمان بورس
گزارش عملکرد برنامه ھای آﯾنده ھمراه اول تشرﯾح شد
گوشی ھوشمند  Corby IIسامسونگ عرضه شد
آخرﯾن گمانهزنی ھا در مورد  iPhone 5اپل

سفارش آگھی

نخستين تصاوﯾر  XPERIA X10 miniسونی ارﯾکسون منتشر شد
تمھيدات ھلدﯾنگ خدمات اﯾرانيان برای تصاحب پروانه اپراتور دوم پست
پيش بينی صدوقی در جذب  10ميليون مشترك جدﯾد و پاداش  330ميليونی برای اعضا ھيئت مدﯾره
سودخالص ھمراه اول در سال گذشته ﯾك ھزار و  197ميليارد تومان شد
تنزل چشمگير جاﯾگاه نوكيا در بازار تلفن ھوشمند
طراحی ﯾك لپ تاپ فوق بارﯾك با فن آوری جدﯾد در ساخت باتری
ھمـراه اول 500تومـان سـود تقسيـم كـرد
توضيحات رگوالتوری در خصوص سقف بھای سيم کارت و تعرفه سيم کارت ھای اپراتور سوم
كسب سه مقام نخست در جشنواره روابط عمومی ھای برتر شرکت مخابرات اﯾران توسط مخابرات
استان تھران
سونی تا پاﯾيز دو راﯾانه لوحی عرضه میکند
شاخص ھفتگی باشگاه فعاالن  ;ICTبازار نماﯾشگر در اﯾران
سرماﯾهگذاری 90ميليون دالری  MTNدر سيستم کابلی آفرﯾقا
رگوالتوری :تمامی اپراتورھا مکلف به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده ھستند
فيضی :برای جھاد اقتصادی باﯾد از امكانات  ICTاستفاده كرد
لنوو ﯾك تبلت با سيستم عامل ھانيكام عرضه میكند
توليد 28بازی راﯾانه ای توسط دانش آموزان نخبه
ارائه  Nexus Sتوسط  Samsungو Google
اپلی ھای اروپا دو برابر اندروﯾد
شورای شھر تصوﯾب كرد :دکل ھای مخابراتی تجميع میشوند
انتقال اطالعات دﯾجيتال از طرﯾق ذخيره در بدن
عدم تواناﯾی سونی ارﯾکسون در تاﯾمن قطعات اصلی  3گوشی محبوب خود
پردازنده موباﯾلی اﯾنتل نيمه دوم  2011عرضه میشود
آﯾفون اطالعات کاربران را مخفيانه ذخيره میکند
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