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ــه  ــران از طريــق اينترنــت ب ــری، كارب در رايانــش اب
منابــع محاســباتی دسترســی دارنــد و بــه جــای ايــن 
كــه اطالعــات را در حافظــه سيســتم خــود نگــه داری 
ــب  ــان را مرت ــورد نيازش ــای م ــا برنامه ه ــرده و ي ك
بــه روزرســانی كننــد، جهــت رفــع نياز هــای مشــابه 
ــن  ــد. اي ــتفاده می كنن ــت اس ــات روی اينترن از خدم
ــا  ــز داده ه ــازی متمرك ــه ذخيره س ــر ب ــد منج فرآين
منابــع  و  ســرويس ها  بــه  آناليــن  دسترســی  و 

ــود. ــه ای می ش رايان

سرمایه گذاری در رایانش ابری
يكــی از راه هــای رشــد رايانش ابــری، ســرمايه گذاری 
در ايجــاد زيرســاخت ها و تجهيــزات مــورد نيــاز 
ــا پيشــرفت روزافــزون  شــبكه های رايانــه ای اســت. ب
ــه  ــات و ارائ ــاوری اطالع ــوزه فن ــاخت ها در ح زيرس
ــرعت  ــه س ــری ب ــش اب ــرفته، رايان ــزات پيش تجهي
 ،IDC ــزارش ــاس گ ــد. بر اس ــد می باش ــال رش در ح
ــوالت  ــواع محص ــرای ان ــده ب ــرف ش ــه ص كل هزين

ــت  ــاختی IT شــامل ســرور ها، ســوئيچ های اترن زيرس
ــری  ــز ذخيره ســازی اطالعــات در محيط هــای اب و ني
ــه بيــش از 44  ــا 18 درصــد رشــد در ســال جــاری ب ب
ــالم  ــن IDC اع ــيد. همچني ــد رس ــارد دالر خواه ميلي
كــرده اســت ســرمايه گذاری در تجهيــزات قديمــی بــا 
معمــاری غيــر ابــری در ســال 2017 بيــش از 3 درصــد 
ــا ايــن حــال هنــوز حــدود  كاهــش خواهــد داشــت. ب
ــاخت ها  ــش زيرس ــای بخ ــد از كل هزينه ه 57 درص
ــدود  ــود. ح ــری می ش ــر اب ــزات غي ــه تجهي ــوط ب مرب
58 درصــد از ســرمايه گذاری ها نيــز بــه رايانــش 
ابــری خصوصــی و زيرســاخت های ســنتی اختصــاص 
ــش  ــا كاه ــد ب ــی می كنن ــان پيش بين دارد. كارشناس
ــر 3  ــات، ه ــاوری اطالع ــنتی فن ــاخت های س زيرس
ــی و  ــی، خصوص ــامل عموم ــری ش ــش اب ــوع رايان ن
تركيبــی رشــد قابــل توجهــی را تجربــه خواهنــد كــرد.

14 درصد رشد ساالنه
بيشــترين ســرمايه گذاری مربــوط بــه بخــش رايانــش 

ابــری عمومــی می شــود بــه طــوری كــه 61 درصــد 
ــه مراكــز  ــری ب از هزينه هــای زيرســاخت رايانــش اب
داده ابــری عمومــی اختصــاص دارد. هزينه هــای 
مربــوط بــه رايانــش خصوصــی تنهــا شــامل 15 
درصــد از ســرمايه گذاری زيرســاخت ها می شــود. 
همچنيــن اســتفاده از اســتراتژی رايانــش ابــری 
خصوصــی و تركيبــی در مراكــز داده هــای شــركت ها 
17 درصــد رشــد داشــته اســت. IDC پيش بينــی 
ــاخت  ــه زيرس ــوط ب ــای مرب ــت هزينه ه ــرده اس ك
ــارد دالر  ــه 48 ميلي ــا ســال 2020 ب ــری ت ــش اب رايان
ــش  ــهم رايان ــان س ــن مي ــه در اي ــيد ك ــد رس خواه
ــواع ديگــر و 81 درصــد خواهــد  عمومــی بيشــتر از ان
ــزارش نشــان می دهــد زيرســاخت های  ــن گ ــود. اي ب
رايانــش ابــری ســاالنه حــدود 13 تــا 14 درصــد رشــد 
خواهنــد داشــت. عــالوه بر ايــن بــا اســتفاده از رايانــش 
ابــری خدمــات ارزان تــر، بــا قابليــت باالی دسترســی، 
ــه  ــی ارائ ــران نهاي ــه كارب ــر ب ــرل و امن ت ــت كنت تح

می شــود.

سیستم بهینه
سرعت اینترنت خود را تا 300 درصد افزایش دهید

اولين نرم افزار پيشنهادی اين هفته را به برنامه ای جهت بهينه سازی سيستم اختصاص 
برای  كامل  و  قدرتمند  بسيار  نرم افزاری   dvanced SystemCare Pro.داده ايم
بهينه سازی، پاك سازی و افزايش سرعت سيستم در كنار محافظت از حريم خصوصی 
و حذف فايل های مخرب است. اين نرم افزار دارای امكانات فراوانی جهت رفع مشكالت 
امنيت  بردن  باال  و  اينترنت  سرعت  افزايش  مانند  بهبود دهنده  ابزار های  كنار  در  ويندوز 
افزايش  ديسك،  هارد  يكپارچه سازی  ويندوز،  رجيستری  پاك سازی  می باشد.  ويندوز 
و  اينترنت  بررسی  هرز،  فايل های  حذف  خصوصی،  حريم  كنترل  سيستم،  سرعت 
مشكالت  رفع  و  درصد   300 تا  اينترنت  سرعت  افزايش  مخرب،  اينترنتی  سايت های 
ويندوز از قابليت های اصلی اين نرم افزار محسوب می شود. در نسخه جديد ظاهر جديد 
و كاربردی تر در نظر گرفته شده است و جهت افزايش سرعت اينترنت و يكپارچه سازی 

هارد ديسك تكنولوژی های جديدی به كار گرفته شده است.
مگابایت فایل:91  www.iobit.com حجم 

درایور گرافیک
رجیستری کارت گرافیک را به صورت کامل حذف نمایید

پيشنهاد نرم افزار بعدی اين هفته درباره حذف درايور های كارت گرافيك می باشد. شايد 
و  حذف  را  آن  گرافيك،  كارت  درايور  روز رسانی  به  برای  كه  باشد  آمده  پيش  شما  برای 
نسخه جديد درايور را نصب كرده باشيد و معموال پس از نصب مجدد آن ها تمامی اثرات 
در رجيستری باقی می ماند. Display Driver Uninstaller نرم افزاری برای حذف كامل 
 AMD/NVIDIA معروف شركت های  گرافيك  كارت  درايور  شامل  سيستم  درايور های 
می باشد. همچنين Display Driver Uninstaller از زبان های متعددی پشتيبانی كرده 
و به كارايی بهتر و باالتر كارت گرافيكی و سيستم كمك می كند. پاك كردن اطالعات 
كارت  تمامی  از  پشتيبانی  فرمان،  خط  نمايش  حذف  حجم،  بسيار كم  رجيستر،  از  درايور 

گرافيك ها و... از ويژگی های اين نرم افزارمی باشد.
مگابایت  1 فایل:  www.wagnardsoft.com حجم 

CNC برنامه نویس
طراحی های هندسی خود را با دقت شبیه سازی کنید

سـومين نرم افـزاری كـه ايـن هفتـه بـه شـما معرفـی خواهيم كـرد بـه برنامه نويسـی 
دسـتگاه های CNC اختصـاص دارد. نرم افزار GibbsCAM به شـما امـكان برنامه ريزی 
دسـتگاه های CNC را می دهـد. ايـن برنامـه طيف وسـيع و قدرتمندی از برنامه نويسـی 
تابعـی CNC را اعـم از مدل سـازی، فـرز 2 الـی 5 محـوره، ماشـينكاری بـا سـرعت 
بـاال، آسـياب چرخنـده، سـيم EDM، ماشـينكاری چنـد وظيفـه ای و... فراهـم می كند. 
برنامـه GibsCAM بـا اسـتفاده از تكنولـوژی موتـور قدرتمنـد UKM جهـت راحت تـر 
كـردن عمليـات برنامه نويسـی سـاخته شـده اسـت. ايـن برنامه برای پشـتيبانی آسـان 
از دسـتگاه های بسـيار پيشـرفته و شبييه سـازی دقيـق اجـزا و توانايی هـای دسـتگاه ها 
در  توجهـی  قابـل  بهبـود  دارای  نرم افـزار  ايـن  همچنيـن  اسـت.  انعطاف پذيـر  بسـيار 
سرتاسـر برنامـه از طراحـی هندسـی گرفتـه تـا اسـتراتژی مسـير ابزار هـا بـوده اسـت. 
ضمـن اين كـه بهبودهـای قابـل توجهـی در بخش قالـب برنامه شـامل ادغام شـدن با 

كتابخانـه قالـب Adveon صـورت گرفته اسـت.
www.gibbscam.com حجـم فایـل: 800 مگابایـت

قوانینی که اجرا نمی شود
عمـل بـه قوانيـن در هـر حـوزه ای بـه شـفافيت كار ها 
كمـك كرده و از سـردرگمی افـراد جلوگيـری می كند. 
فضـای مجـازی بيشـتر از فضـای حقيقـی بـه قوانينی 
بـرای سـاماندهی فعاليت هـای اينترنتـی نيـاز دارد امـا 
گاهـی ناديـده گرفتـن ايـن قوانيـن باعـث آشـفتگی 
در فضـای مجـازی می شـود. بـه عنـوان مثـال قانـون 
سـاماندهی كسـب و كار هـای اينترنتـی كه سـه سـال 
پيـش در مجلـس تصويـب شـد، تـا هـم اكنـون مورد 
غفلـت قـرار گرفتـه اسـت و در سـال های اخير شـاهد 
مشـكالتی از قبيـل نبـود الـزام بـرای دريافـت پروانـه 
مجـوز،  صـدور  مرجـع  نبـودن  مشـخص  كار،  كسـب 
پرداخـت نكـردن ماليـات توسـط بسـياری از كسـب و 

كار هـای اينترنتـی و قاچـاق فروشـی بوده ايـم. نكتـه 
اول ايـن اسـت كه اگـر قانونی وضع می شـود بايسـتی 
اجرايـی شـود. چنانچه در قانون مشـكلی وجود داشـته 
باشـد بايـد مـورد بازنگـری قـرار گيـرد تـا در صـورت 
وجـود موانـع، مشـكالت برطرف گـردد. عـالوه بر اين 
بـا نظـارت قوی تـر و تعريف وظايـف نظارتـی می توان 
كارايـی را افزايش داد. در همين راسـتا سرپرسـت مركز 
توسـعه تجـارت الكترونيكـی وزارت صنعت از بررسـی 
بـه  مجـازی  بر شـبكه های  نظـارت  واگـذاری  طـرح 
شـركت های شناسـنامه دار خصوصـی ايـن حـوزه خبر 
داده اسـت. شـايد ايـن اقـدام بـه سـاماندهی بهتـر اين 

فضـا تـا حـدودی كمـك كند.

رشیـد     زارعی 

 افزایش سرمایه گذاری در
زیرساخت های رایانش ابری

 آسمان اینترنت
ابری می شود
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