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روزنا مه شرﯾف بع نوان ن شرﯾه داخ لی دان شگاه صنعتی شرﯾف م صاحبه اي بـا دكـتر فريـدون قاسـم زاده –مـديرعامل
شركت افرانت -داشته كه در ادامه ميخوانيم.

روزنامه شريف :گواھينامه  ISMSدر راستای چه ھدفی به شرکت افرانت اعطا شده است و اﯾن م ھم به
دانشگاه ھم ارتباطی دارد ﯾا خير؟
دكتر قاسم زاده :پياده سازی سي ستم امن يت اطال عات ) (ISMSبا ھدف ارت قاء امن يت در دﯾتا سنتر افرا نت و ک سب
گواھی نامه بين المل لی  ISO27001از سال گذشته در دستور کار شرکت افرا نت قرار گرفت و با کمک شرکت Scanit
سي ستم مزبور ظرف مدت ﯾک سال پ ياده سازی و نھاﯾ تاً گوا ھی نا مه ب ين المل لی  ISMSتو سط مميزﯾن خارجی به
دﯾتا سنتر ا ﯾن شرکت اعطاء گرد ﯾد .الزم به ذ کر ا ست که دﯾتا سنتر افرا نت اول ين و تن ھا دﯾتا سنتر ت جاری در م يان 16
ک شور خاورميا نه ا ست که تاکنون به ک سب ا ﯾن افت خار نا ئل گرد ﯾده ا ست .ا ستاندارد  ISMSھرچ ند با ک مک محا فل
آکادميک توسعه ﯾافته ،لکن در سطح صناﯾع و سازمانھا پياده سازی می شود و لذا کسب اﯾن گواھينامه ارتباطی با
دان شگاه نـدارد ،امـا فرھنـگ اسـتفاده از سيسـتمھای پيشـرفته مـدﯾرﯾتی ،اسـتانداردھای بيـن المللـی و روﯾـه ھـای
برتر) (Best Practicesدر اداره سازمانھا ،ع صاره م طالبی ا ست که ما در دان شکده مـدﯾرﯾت و اقتصـاد بـه دانشـجوﯾان
درس می دھ يم و من ھ مواره سعی کرده ام از افرا نت بـه عنـوان آزماﯾشـگاھی بـرای پيـاده سـازی تئورﯾھـای نـوﯾن
مدﯾرﯾتی اسـتفاده نمـاﯾم .پيـاده سـازی سيسـتم مـدﯾرﯾت امنيـت اطالعـات  ISMSنمونــه ای از بکــارگيری اﯾــن قبيــل
سي ستم ھا در سازمان ا ست که ن شان می د ھد ا ستفاده از سيستم ھای نوﯾن مدﯾرﯾتی در ک شور ما و با ھم ين
شراﯾط نيز به خوبی امکان پذﯾر است.

راھنما

تبليغات

روزنامه شريف :به نظر جنابعالی مھمترﯾن مشکلی که دامنگير اﯾنترنت در کشور ما است چيست؟
دكتر قاسم زاده :در حال حاضر مھمترﯾن مشکل اﯾنتر نت ک شور ما سرعت پاﯾين آن ا ست به نحوی که ھم اک نون
ا ﯾران در ک نار ک شورھاﯾی مان ند سورﯾه ،ل يبی ،عرب ستان ،ﯾمن ،کره شمالی و چ ين در ز مره  15ک شور که به ع نوان
سياھچاله ) (Black holeاﯾنتر نت در ج ھان شناخته می شوند قرار گرف ته ا ست  ،ز ﯾرا ھ مانطور که در ف ضا ،نور از
سياھچاله خارج نمی شود ،در شبکه اﯾنترنت نيز جرﯾان اطالعات ب سيار به ک ندی از اﯾن کشورھا ع بور می ک ند و به
ھمين دليل است که حتی کشوری مانند چين ع ليرغم زﯾر ساخت بسيار قوی  ITآن بدليل ارتباط بين المللی ضعيف
شبکه اﯾنترنت خود در ليست ا ﯾن  15کشور قرار گرفته است .علت قرار گرفتن ا ﯾران در اﯾن ليست ،پھ نای با ند ب سيار
پاﯾين کشور ما است که در حال حاضر حدود ﯾکصد و سی ) STM1ﯾعنی کمتر از  (20 Gbpsاست و اﯾن در حالي ست
که ھم اکنون پھنای باند ) 1Gbpsﯾعنی  (1000 Mbpsدر ژاپن با قيمت  50دالر در ماه برای مصرف کنندگان خانگی قابل
د سترس ا ست .به ع بارت دﯾ گر کل پھ نای با ند اﯾنتر نت ک شور ما م عادل م صرف اﯾنتر نت  20کاربر ژا پنی ،و قيمـت آن
شش ھزار برابر قيمت اﯾنتر نت در ژا پن ا ست .اﯾن ت فاوت چ شمگير در قي مت با مراج عه به تعرفه اﯾنتر نت در ساﯾت
اﯾنتر نتی شرکتھای زﯾر ساخت و م خابرات ا ﯾران ،و ساﯾت شـرکتھای  ISPژاپـنی از قبيــل  KDDIقا بل م شاھده ا ست.
حجم پاﯾين پھنای باند اﯾنترنت در کشور ،عالوه بر اﯾنکه با عث ک ندی تو سعه ت جارت ال کترونيکی  ،دو لت الکترونيکی ،
آموزش الکترونيکی و ساﯾر کاربردھای مھم اﯾنترنت در کشور می گردد ،م خاطرات جدی برای امن يت در فضای م جازی
ک شور به و جود آورده و زمي نه ح مالت م خرب مو سوم به ) DoS (Denial of Service Attackاز سوی ھکر ھا از ساﯾر
کشورھا را فراھم می آورد .به عنوان مثال تنھا در سال گذ شته دھھا بار حمالت از نوع  DoSعليه ساﯾتھای اﯾنترنتی
مھم کشور رخ داده که عامل اصلی موفقيت در اﯾن نوع حمالت ،حجم پائين پھنای باند ساﯾتھای اﯾرانی بوده است.
آﯾا اﯾن مشکالت به مسائل مدﯾرﯾتی در کشور برمی گردد و چرا؟

سفارش آگھی

سفارش آگھی

د كتر قا سم زاده :مھ مترﯾن ع لت م شکالت اﯾنتر نت در ک شور ما عدم شناخت و ا طالع کـافی نسـبت بـه مزاﯾـای
منحصر بفرد اﯾنترنت بوﯾژه تاثير آن بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی ک شور ،اﯾ جاد ا شتغال مو لد ،اصالح ال گوی
مصرف و کاھش ھزﯾنه ھا و توسعه اطالعات و دانش در سطح عمومی بوﯾژه در ميان مدﯾران ک شور ا ست .به ع نوان
مثال ھر چند با حذف ﯾارانه ھا و آزاد سازی قيمت ھا الگوی مصرف بھ بود می ﯾا بد  ،ل کن ا ﯾن اقدام تنھا ﯾک بار قابل
انجام است در حالی که به کمک  ITميتوان الگوی مصرف را به صورت مستمر بھبود بخشيده و ھزﯾنه ھا را به ميزان
قابل توجھی کاھش داد  .در حال حاضر  ،حس ن گرانی از تاثيرات من فی اﯾنترنت بر جامعه در م يان مدﯾران به جای
نگاه مثبت به آن باعث رکود اﯾنترنت در کشور ما شده است به نحوی که اﯾران بر اساس آخرﯾن بررسی انجام شده از
م يان ھف تاد کشور جھان از ن ظر  ITاز رتبـه  68به رت به  69در سـال  2010نزول نموده و تنھا ک شور آذرباﯾ جان در ا ﯾن
جدول بعد از ا ﯾران قرار گرف ته ا ست بخشی از ا ﯾن نگرانيھا بجا بوده و بخشی از آنھا با تو جه به فرھ نگ کشور ما که
اصوال ً با ظھور ھر تکنولوژی جدﯾدی نگرانيھاﯾی در مورد بکارگيری آن بروز می کند قابل درک است.
ھمانطورﯾکه در مورد بل ندگو ،تل گراف ،راد ﯾو ،تلو ﯾزﯾون ،سينما ،و ﯾدئو و ماھواره در طی ﯾک قرن گذ شته شاھد اﯾن قب يل
مقاومتھای فرھنگی در ک شورمان بوده ا ﯾم لکن ب خش عمده ا ﯾن نگرانيھا غيرضروری و عمدتاً نا شی از بی اطال عی و ﯾا
ارا ئه اطال عات و گزار شات ناقص و غ لط به تصميم گير ندگان ا صلی ک شور بوده ا ست .با ا فزاﯾش آ گاھی بو ﯾژه در سطح
مدﯾران ارشد کشور و رفع اﯾن دغدغه ھا می باﯾست امکان استفاده منا سب از اﯾنترنت با حداقل ا ستانداردھای جھانی
از نظر سرعت و کيفيت در کشور فراھم شود .بوﯾژه با توجه به تاک يدات مکرر م سئولين ک شور در خصوص انت قال سرورھا
و ساﯾتھای اﯾنترنتی به داخل کشور و قطع وابستگی به خارج در اﯾن زمينه و تعي ين ضرب اال جل برای ان جام آن  ،عالوه بر
کاھش قيمت ،تو جه جدی به کيف يت پھ نای با ند از اھم يت بسيار بيشتری برخوردار می شود ،چرا که تاکنون در ا ﯾران
عمدتاً م صرف کن نده اﯾنترنت بوده ا ﯾم و در ا مر تول يد مح توا و ميز بانی ساﯾتھا ن قش چ ندانی ندا شته ا ﯾم )بطورﯾ که ط بق
آمار موجود در حال حاضر تنھا  46000سرور از مجموع سرورھای جھان که ب يش از  700ميليون سرور می با شد ﯾعنی 6
ھزارم درصد سرورھای جھان در کشور ما قرار دارد(.در صورتيکه قرار باشد خواسته مسئولين مبنی بر انت قال سرورھا به
ا ﯾران عم لی شود می باﯾ ست امکا نات طراز ج ھانی) (World Classبو ﯾژه برق و پھ نای با ند کافی و مطم ئن و با قي مت
منا سب و قا بل رقا بت با خارج در اخت يار دﯾتا سنترھا ) که ت عداد آن ھا در حال حا ضر در ک شور انگ شت شمار ا ست( قرار
گيرد .در وضعيت موجود و با وجود قطعی ھای طوالنی و اخ تالالت مو جود در اﯾنترا نت و پھ نای با ند اﯾنترنت کشور و قيمت
بسيار باالی اﯾنترنت در کشور در مقاﯾسه با قيمتھای جھانی نمی توان به اﯾن ھدف مھم دست ﯾافت.
م شکل ب عدی که مع لول مو ضوع قب لی ا ست ،م حدودﯾت غير منطقـی  128Kbpsبرای پھ نای با ند خانگی ا ست .طبـق
ا ستانداردھای جھانی و بر ا ساس تعرﯾف اتحاد ﯾه ب ين المل لی م خابرات)  (ITUکه در ساﯾت اﯾن سازمان قا بل م شاھده
ا ست ،اصوال ً پھ نای با ند باالی  2Mbpsجزء پھ نای با ند پر سرعت ) (Broad Bandمح سوب می شود و ا خيراً در برخی از
کشورھا مانند فنال ند دا شتن پھ نای باند  1Mbpsرا قانوناً جزء ح قوق قانونی مردم کشور شان ا عالم ن موده و ارا ئه پھ نای
با ند کمتر از ا ﯾن ميزان به مردم را غيرقانونی ا عالم کرده ا ند .به ع بارت دﯾ گر حداقل پھ نای با ند م شترﯾان خانگی ط بق
قانون در فنالند ده برابر حداکثر پھنای باند مجاز در کشور ماست.
مشـکل بعـدی ،ضـعف جـدی زﯾرسـاخت مخـابراتی در کشـور اسـت کـه بخشـی از آن ناشـی از عــدم وجــود لينــک ھــای
پ شتيبان ) (Redundantو ب خش دﯾ گر مربوط به م شکالت اﯾنترا نت کشـور اسـت کـه علـيرغم اﯾنکـه بخـش عمـده توزﯾـع
اﯾنتر نت در سطح ک شور از طرﯾق آن ان جام می شود ،سروﯾس اﯾنترا نت ھ نوز دارای )SLA (Service Level Agreement
ني ست و لذا در صورت قطع ﯾا اخ تالل در اﯾنترا نت ک شور که از سوی م خابرات ارائه می شود ،شبکه اﯾنتر نت ک شور نيز
مختل شده و عالوه بر اﯾنتر نت ،ارتباطات غير اﯾنتر نتی مان ند شبکه ھای بانکی ،خدمات  ATMو  POSنيز دچار مشکل
می گرد ند .به ع نوان م ثال در سه ما ھه آ خر سال  88دو قطعــی  30ســاعته و  13ساعته بر روی شبکه اﯾنترا نت ت ھران
مشکالت عدﯾده ای را برای کاربران اﯾنترنت و شبکه ھای بانکی و ساﯾر سازمانھای متصل به اﯾنترانت اﯾجاد نمود.
جنابعالی چه راه حل و پيشنھادی برای رفع اﯾن معضل دارﯾد؟
دكتر قاسم زاده :برای حل مشکل اﯾنترنت ،پيشنھاد اول خروج تامين و توزﯾع پھنای باند از انحصار دولت است که با
تاکيدات مدﯾران ارشد کشور در خصوص پياده سازی اصل  44قانون اساسی زمينه قانونی و فرھنگی آن ھم اکنون
فراھم گردﯾده است .در حال حاضر انحصار خرﯾد اﯾنترنت از خارج کشور در اختيار شرکت زﯾرساخت قرار داشته و شرکت
ھای ISPو  ISDPو دﯾتاسنترھا ھيچ گونه کنترلی برروی کيفيت اﯾنترنت درﯾافتی ندارند و در مورد اﯾنترانت که عمده بستر
انتقال اﯾنترنت به سمت مشترﯾان را تشکيل می دھد نيز در حال حاضر انحصار بازار در اختيار شرکت مخابرات قرار دارد
در حاليکه برای اﯾن سروﯾس  ،حداقل سطح کيفيت ) (SLAتعرﯾف شده ای وجود نداشته و به مشترﯾان ارائه نمی شود و
لذا ھر سروﯾس با ھر کيفيتی را مشترﯾان باﯾد بپذﯾرند و حق اعتراضی نداشته و جرﯾمه ای ھم درﯾافت نمی کنند .خروج
اﯾنترنت و اﯾنترانت از انحصار شرکتھای زﯾرساخت و مخابرات و اﯾجاد رقابت در عرضه اﯾن خدمات ،می تواند زمينه بھبود
کيفيت  ،کاھش قيمت و ارتقاء ارائه خدمات پس از فروش به مشترﯾان را فراھم آورد .تجربه خروج موباﯾل از انحصار و
تاثيرات آن بر کاھش قيمت و بھبود کيفيت آن در چند سال گذشته در کشورمان موﯾد اﯾن مطلب است.
پيشنھاد دﯾگر ،لزوم تروﯾج فرھنگ استفاده از اﯾنترنت و ارتقاء آگاھی و فرھنگ در سطح عمومی و بوﯾژه در ميان مدﯾران
ارشد و تصميم گيران اصلی کشور نسبت به مزاﯾای منحصر به فرد اﯾنترنت و تاثيرات شگرف آن بر توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی کشور و رفع و ﯾا حداقل کاھش نگرانی و دغدغه ھای اﯾشان نسبت به معاﯾب اﯾنترنت است .بنظر
من دانشگاھھا ،بوﯾژه دانشگاه صنعتی شرﯾف که ھمواره نقش پيشتازی در توسعه کشور داشته اند می باﯾست در
اﯾن عرصه مھم به رسالت اصلی خود در جھت توسعه فرھنگ و دانش عمومی در مورد مزاﯾای کاربرد اﯾنترنت به وﯾژه در
کشورھای توسعه نيافته و کاھش دغدغه ھا و نگرانی ھای موجود عمل نماﯾند.

-

در اﯾن زمينه از آرشيو اﯾستنا :
دﯾتاسنتر افرانت بعنوان اولين دﯾتاسنتر در خاورميانه گواھينامه استاندارد امنيت  ISMSگرفت
 برای اولين بار در كشور دﯾتاسنتر افرانت گواھينامه استاندارد امنيت اطالعات را درﯾافت کردوﯾدئوی تور آشناﯾی با افرانت
تور مجازی واحدھای مختلف افرانت
گزارش وﯾدئوﯾی اختصاصی اﯾستنا از اخذ گواھينامه  ISMSتوسط دﯾتاسنتر افرانت
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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.

ثبت نام

فھرست آخرﯾن عناوﯾن
اﯾستنا بررسی می کند iPad2 :از نگاه نزدﯾک
مروري بر ابھامات معامله مخابرات به روايت كميته تحقيق و تفحص
اﯾنترنت از »ملی« تا »پاک«
گزارشی از عملکرد سازمان نظام صنفی استان تھران
ترفندھای فروش محصوالت دﯾجيتالی :به فروشندگان اعتماد کنيم؟
گزارش تحليلي از وضعيت نظام آموزش مجازي كشور
حکاﯾت موباﯾل اﯾرانی از توليد تا قاچاق
بانکداری الکترونيک عامل کاھش ھزﯾنه و ترافيک
تلوﯾزﯾون دﯾجيتال در اروپا
نگاھی به راه اندازي بانکداری مجازی در کشور
چھارده روز تا نماﯾشگاه الکترونيک ،کامپيوتر و تجارت الکترونيکی باقی مانده :الکامپ ،سيمرغ ﯾا
ستاره؟
شھروند الکترونيک موباﯾل به دست!
آنتن ھاي موبايل؛ دوست يا دشمن؟
بانکداری الکترونيک از حرف تا عمل  /تبليغات اغراق آميز بانکی!
از حافظه رقومی اﯾران تا گوگل کتاب
ھزار راه نرفته تا شھرالکترونيک
آﯾا مخابرات اجارهنشين دولت میشود؟
پارادوکس ھای ﯾک واگذاری
زندگي ديجيتال مبتني بر تلفن ھمراه
مشروح گفتگوی روزنامه دانشگاه صنعتی شرﯾف با مدﯾرعامل افرانت
گفتگو با پيام گوران مديرعامل شرکت سروش ھمراه رسانه
طنين صداي چيني ھا در سيم ھاي مخابراتي ايران
گفت وگو با يحيي تابش مسوول مركز محاسبات دانشگاه شريف
گفت و گو با جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت :ما می گوﯾيم رگوالتور چه کار کند
گفت وگو با علي اصغر قائمي; رييس سازمان  ITشھرداري تھران
مروری بر پروژه اندازه گيری دقيق آمار کاربران اﯾنترنت
گفتگو با علي اصغر قائمي ،مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شھرداري تھران
گفت وگو با عيسي زارع پور ،رييس مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه ھاي ديجيتال وزارت
فرھنگ و ارشاد اسالمي
گارانتينماھاي بازار لپ تاپ
سرنوشت نامعلوم شبكه ملي اينترنت با 566ميليارد تومان اعتبار

| موافقت نامه سايت |
کليه حقوق متعلق به سايت ايستنا و گروه ھمکاران سايت ميباشد.
اخالق و منش انسانی نقل محتوای توليد شده توسط اين سايت را مشروط به
درج منبع با عنوان کامل  ICTna.irآزاد ميداند
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