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چالش های راه اندازی 
یک مرکز داده
| قسمت اول

اگرچه شاید بسیاری از ماها به عنوان شهروند دوران مدرن تا به 

ما  تقریبا همه  باشیم،  نگذاشته  داده  مرکز  را در یک  پایمان  حال 

وابسته به خدماتی هستیم که مراکز داده ارائه می دهند. خدماتی 

از قبیل تامین آب، شبکه تامین الکتریسیته و سامانه های بزرگراه 

ها. هر دفعه که ما توئیت می کنیم، در فیسبوک پست می گذاریم، 

اینترنت بانکمان را بررسی می کنیم، در آپارات ویدئو نگاه می کنیم 

یا نسخه پشتیبانی که از سیستممان گرفته ایم را در فضای ابری 

آپلود می کنیم، ما در حال ارتباط با یک یا چند مرکز داده هستیم.

در این سری مطالب »چالش های راه اندازی یک مرکز داده« ما به 

صورت کلی در مورد فاکتورهایی حرف می زنیم که یک سازمان باید 

در زمان افتتاح یک مرکز داده به آن توجه داشته باشد و همچنین 

چالش هایی که در این راه با آن ها مواجه خواهد شد. بسیاری از 

داده  مرکز  یک  افتتاح  برای  چه  کنیم  می  بررسی  که  فاکتورهایی 

خصوصی و چه برای مراکز داده عمومی به یک اندازه اهمیت دارند.

فرآیند مرکز داده و مدیریت آن با توجه به رویکردهای جدید در 

زمینه طراحی و عملکرد که ساالنه به بازار می آیند، به سرعت در 

حال تغییر هستند. این مساله یعنی ما در سری مطالبمان قطعا قادر 

یک مرکز داده چیست؟

سرورهای  از  بزرگی  گروه  که  است  ساختاری  داده،  مرکز  یک 

ها  دولت  کارها،  و  کسب  توسط  عموما  که  را  شبکه  کامپیوترهای 

توزیع  و  پردازش  دور،  راه  از  سازی  ذخیره  برای  های  سازمان  و 

مقادیر بزرگی داده مورد استفاده قرار می گیرند را در خود جای 

داده است.

محاسباتی  های  سرویس  ها  سازمان  از  بسیاری  که  آن  خالف  بر 

شان را در همان محلی که دفترشان قرار دارد، مستقر کرده اند و 

امورات روزانه شان را از این طریق انجام می دهند، یک مرکز داده 

ساختاری است که به صورت 24/7 )هفت روز هفته و 24 ساعته( 

به انجام عملیات پردازش داده ها اختصاص داده می شود.

بر اساس اینکه شما اصطالح »مرکز داده« را تعریف کنید، چیزی در 

حدود نیم میلیون تا چند میلیون مرکز داده در سرتاسر دنیا وجود 

دارد. اگر چه ممکن است سرورهای داخلی یک سازمان و سیستم 

ذخیره سازی آن را بتوان یک مرکز داده نامید اما در این مقاالت ما 

زمانی از واژه مرکز داده اسستفاده خواهیم کرد که منظور نظرمان 

تجهیزاتی باشد که سیستم های کامپیوتری، تجهیزات مرتبطی مثل 

تجهیزات ارتباط از راه دور و سیستم های ذخیره سازی را در خود 

خصوصی  مرکز  یک  تواند  می  دستگاه  و  دم  این  باشد.  داده  جای 

شده  اجاره  مستاجر  توسط  یا  و  باشد  شده  خریداری  یا  که  باشد 

مکانی«  »هم  خدمات  که  باشد  مشترکی  مرکز  تواند  می  یا  باشد، 

ارائه می دهد و فضا، خدمات و تجهیزات را به چندین مستاجر یا 

مرکز اجاره می دهد.

افتتاح  و  اندازی  راه  به  مربوط  موارد  بود همه  نخواهیم 

مراکز داده را بیان کنیم، اما امیدواریم این مرور کوتاه 

مفید باشد.



انواع مختلف مراکز داده را به زودی در مطلبی دیگر 
را  فاکتورهایی  جا  این  در  ولی  کرد  خواهیم  بررسی 
بررسی می کنیم که مراکز داده بر اساس آن ها دسته 

بندی می شوند:

q این که آن ها در مالکیت چند سازمان هستند و یا این که توسط 
چند مجموعه مورد استفاده قرار می گیرند.

q توپولوژی آن ها به چه صورت است.

محاسبات،  برای  را  ای  مدیریتی  رویکردهای  و  ها  فناوری  چه   q

ذخیره سازی، خنک کردن، انرژی و عملیات مورد استفاده قرار 

می دهند.

q چقدر دوستدار محیط زیست هستند، که این مورد در سال های 

آتی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

کار کردن  و مدرن، در همه ساعات در حال  بزرگ  یک مرکز داده 

با امنیت باالست و  ارائه خدمات بدون قطعی و  است و اولویتش 

معموال در بردارنده اتصاالت ارتباطی داده افزونه، کنترل های محیط 

زیستی، سیستم های سرکوب آتش و دستگاه های امنیتی متعدد 

است.

اکتیو/اکتیو نامیده می شود. وقتی اتفاق ناگوار یا قطع شدگی ای 

اتفاق بیفتد، حالت اضطراری فعال می شود و تمامی پردازش های 

مرکز داده اول به صورت خودکار به مرکز داده دوم منتقل 

می شود.

در دسترس بودن فاکتور کلیدی است

در هنگام طراحی و یا انتخاب یک مرکز داده، یک سازمان باید بداند 

نیاز دارد. نوع کسب و  برای خدماتش  از دسترسی را  چه سطحی 

کار و خدماتی که فراهم می کند این مساله را روشن می کند. هر 

از  سطح  باالترین  دهد  می  ارائه  حیاتی  داده  خدمات  که  سازمانی 

دسترسی و افزونگی را نیاز دارد و همچنین باید بتواند در زمان 

fail شدن سیستم و در زمان نیاز عملیات را از یک مرکز به مرکز 

دیگری انتقال بدهد. برخی سازمان ها نه فقط برای مدیریت کردن 

ظرفیت ذخیره سازی ای که استفاده می کنند بلکه برای جایگزین 

کردن مکان هایی برای انجام عملیات موقتی، به چند مرکز داده نیاز 

پیدا می کنند.

سازمان هایی که باید از مراکز داده ای استفاده کنند که به هیچ 

آینه  سایت  یک  عموما  باشند،  داشته   downtime نباید  عنوان 

بر روی  افتاد عملیات  اول  برای سایت  اتفاقی  دارند که هر زمان 

دوش آن می افتد و یا اینکه این سایت دوم موازی با سایت اول 

و  اکتیو/ پسیو  ترتیب  داده  به  مراکز  این  توپولوژی  کند.  کار می 

مشاهده  قاره  یک  یا  کشور  یک  در  ها  توپولوژی  از  برخی  چه  اگر 

می شود، توپولوژی های دیگر در کل دنیا دیده می شوند. سرعت 

به  توانند  می  که  را  مراکزی  که  است  پارامتری  اطالعات  انتقال 

صورت موازی عملیات همزمان انجام بدهند را از بقیه متمایز 

می کند. اتصال دو مرکز داده ای که با یکدیگر فاصله دارند )فاصله 

را برای حذف اثر مسائل مربوط به تاخیر کمتر از 60 مایل در نظر 

می گیریم( به وسیله فیبر تاریک )کابل فیبر نوری اجاره شده( این 

امکان را به این مراکز داده می دهد تا اگر زمانی در یک مکان قرار 

گرفتند بتوانند هر دو کار کنند و همچنین در صورت نیاز 

فوری، انتقال داده به مرکز داده دوم اتفاق بیفتد.

مهمترین  از  بودن  دسترس  در  و  امکانات  افزونگی 

خصوصیات برای افرادی است که نیاز به خدمات بدون 

قطعی دارند.



جدیدترین نوآوری آر اند ام )R&M( یعنی کانکتور QXB چند 

روز پیش در 44 امین کنفرانس ECOC در رم ارائه شد و سر و 

صدای زیادی به پا کرد.

در 44 امین کنفرانس ECOC، آر اند ام )R&M( مطالعه انجام 

 QXB نام  به  موازی  نوری  کانکورهای  توسعه  زمینه  در  شده 

این  در  داد.  ارائه  است،  شرکت  این  نوآوری  جدیدترین  که  را 

کانکتورها، لنزهای ساخته شده از سیلیکای ذوب شده نور را بین 

فیبرهای نوری انتقال می دهند. آر اند ام )R&M( توسعه دهنده 

زیرساخت  برای  کشی  کابل  های  سیستم  جهانی  دهنده  ارائه  و 

های شبکه با کیفیت باال، واقع در Wetzikon سوئیس، همراه 

تحقیق  حال  در   ،Data Speed Control GmbH کمپانی  با 

بر روی تکنولوژی پرتوهای گسترش یافته است. این دو کمپانی 

اطالعات مربوط به مطالعه QXB را در 44 امین کنفرانس اروپایی 

 European Conference on Optical( نوری  ارتباطات 

در  تا 27 سپتامبر  از 23  که   )ECOC یا  Communication

 Data Speed Control .ایتالیا، رم برگزار شد، ارائه دادند

یک ارائه دهنده خدمات مرکز داده در ایزنبرگ آلمان است.

اند  آر  داده  مرکز  بازاریابی  مدیر  ولینگر،  توماس 

دهد:  می  توضیح  مطالعه  سرپرست  و   )R&M( ام 

مزایای  دارای  یافته  گسترش  پرتوهای  تکنولوژی   «

فراوانی برای نصب، راه اندازی و نگهداری زیرساخت 

های پسیو فیبر نوری )FO( خواهد بود «.

نیاز به  باال،  با خلوص  لنزهای ساخته شده از سیلیکای ذوب شده 

برقراری تماس فیزیکی انتهای فیبرهای نوری را از بین می برند. 

این لنزها یک آرایش در انتهای کانکتور تشکیل می دهند و یک لنز 

 Multi( به هر فیبر اختصاص داده می شود. با فیبرهای چند حالته

mode(، پرتو می تواند شانزده برابر و با فیبرهای تک حالته هفت 

برابر افزایش یابد. لنزها دارای پوشش ضد بازتاب هستند. دکتر 

توماس ولینگر می گوید: »با توسعه لنزهای سیلیکایی، ما محدودیت 

فیزیکی اتصاالت نوری را از بین خواهیم برد«. در اتصاالت فیبر 

نوری )FO( سنتی، فنرها انتهای فیبرهای نوری را به یکدیگر فشار 

می دهند تا ارتباط بین آنها برقرار شود. این تنها راهی است که 

این کانکتورها بتوانند سیگنال های نوری را با کمترین افت انتقال 

دهند. برای این منظور سطوح تماس باید کامالً عاری از گرد و غبار 

باشند و فیبرها خیلی دقیق و میکرومتری در یک ردیف و روبروی 

هم قرار بگیرند.

جدیدترین نوآوری آر اند ام  
QXB کانکتور



دیگر  نیست.  نیاز  مورد   QXB در  الزامات  این  از  یک  هیچ 

در  که  چرا  غبارباشند،  و  گرد  از  عاری  فیبرها  سطوح  نیست  الزم 

کانکتورهای QXB سیگنال های نوری بدون نیاز به تماس فیزیکی 

منتقل می شوند. کانکتورهای QXB بدون نیاز به وارد کردن فشار 

و بدون در نظر گرفتن تعداد فیبرها به آداپتور وارد می شوند که 

بر  وارده  و فشار  یابد  کاهش  به دخالت دست  نیاز  باعث می شود 

با استفاده از این کانکتورها، نیاز  محفظه نیز کمتر شود. همچنین 

یافتن خطاهای  برای  بازرسی های چشمی و جستجوی وقت گیر  به 

انتقال از بین خواهد رفت. مقادیر اندازه گیری شده در یک اتصال 

پس از نصب و آزمایش ثابت باقی می ماند، حتی اگر اتصال چندین 

بار قطع و وصل شود.

و   24  ،12 با  تواند  می  و  است   MPO کانکتور  یک  مانند   QXB

 MPO کانکتورهای  شود.  ریزی  برنامه  و  طراحی  موازی  فیبر   32

آزمایش  یا  تمیز  را  خاص  فیبر  یک  بتوان  تا  جدا شوند  کامالً  باید 

کرد. بنابراین همه لینک ها آفالین خواهند شد. قطع و وصل کردن 

MPO تأثیر منفی  ارتباطات، می تواند بر روی عملکرد لینک های 

بگذارد.

خصوصیات کلیدی QXB و مزایای آن

تالش  در  جدید  های  ایده  ارائه  برای   )R&M( ام  اند  آر  شرکت 

ایده  زمینه،  این  در  خالقیتی  ارائه  منظور  به  شرکت  این  است. 

برای   ،QXB مانند  کانکتورهایی  بر روی  قالب مطالعات  را در  خود 

برقراری ارتباط با آینده به نمایش گذاشته است. 

مطالعه کانکتور QXB توسط آر اند ام )R&M( مربوط به تأثیر قابل 

توجهی است که آلودگی بر عملکرد و مقاومت در اتصاالت دارد که 

با یکدیگر سازگاری ندارند. این مطالعه برای دستیابی به محدویت 

ها و جا به جایی مرزهای اتصاالت نوری انجام شده است.

QXB مهمترین مزیت های

_صرفه جویی در زمان

q عدم نیاز به تمیز کردن لنزها به دلیل نحوه قرارگیری لنزهای 

ساخته شده از سیلیکای ذوب شده با خلوص باال

q عدم نیاز به بازرسی چشمی و صرف وقت به منظور تشخیص خطا

_قابل اعتماد
q ثابت باقی ماندن نتایج تست ها حتی بعد از چندین بار قطع و 

وصل شدن 

q افزایش تلورانس خطا با توجه به نوسانات مکانیکی

q نرخ خطای پایین تر به لطف پوشش ضد بازتاب

q فشار تماسی یکسان برای 12، 24 و 32 فیبر

_سهولت در استفاده

q نیروی فنر کمتر مورد نیاز برای جفت کردن، مستقل از تعداد 

فیبر

q قطر 16 برابر برای چند حالته

q قطر 7 برابر برای تک حالته

کارهای   QXB« که:  کند  می  بینی  پیش  ولینگر  توماس  دکتر 

 )SAN( زیرساختی را برای مدیران شبکه منطقه ذخیره سازی

را در مراکز داده با ظرفیت باال و مراکز داده بزرگ در شرکت 

های بزرگ به طور قابل مالحظه ای تسهیل خواهد کرد«.



RFID یا شناسایی خودکار چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در این مطلب قصد داریم، با استفاده از مقاالت پرتعدادی که تا به 

حال در زمینه آر اف آی دی )RFID( و موضوعات مرتبط با شناسایی 
خودکار در سایت الوان ارتباط منتشر شده است، یک مقاله کامل 
و جامع در این زمینه تولید کنیم تا با توجه به کاربردهای گسترده 
این فناوری در صنایع و کسب و کارهای مختلف، این پدیده بیشتر 
شناخته شود و در جای درست به صورت مناسب به کار گرفته شود. 

با بخش فردای هوشمند الوان مگ همراه باشید.

 Radio Frequency عبارت  مخفف  که   )RFID( دی  آی  اف  آر 

رادیویی  فرکانس  طریق  از  شناسایی  معنی  Identificationبه 
خواندن  برای  رادیویی  امواج  از  استفاده  واقع سیستم  در  است، 
و کسب اطالعات ذخیره شده در یک تگ متصل به یک جسم است.

و  ها  رایانه  از  استفاده  شدن  همگانی  از  بعد  اخیر،  های  دهه  در 
به  کنون  تا  که  فرآیندهایی  اتوماسیون  به  نیاز  احساس  همچنین 
و موجودیت  وقایع  تبدیل  انجام می شد،  انسانی  و  صورت دستی 
های فیزیکی به داده ها و اطالعات قابل پردازش توسط رایانه، بر 

عهده سیستم های شناسایی خودکار یا Auto ID است. هدف اکثر 
سیستم های شناسایی خودکار، افزایش بهره وری، کاهش خطا در 
هنگام ورود اطالعات و آزاد کردن زمان کارکنان برای انجام کارهای 

مهم تر مثل سریس دهی به مشتریان است.

تا به حال فناوری های مختلفی در حوزه شناسایی خودکار طراحی و 
پیاده سازی شده است: استفاده از بارکدها، کدهای دو بعدی، کارت 

 ،)RFID( های هوشمند، سامانه های انگشت نگاری، آر اف آی دی
سامانه های شناسایی با قرنیه چشم و صدا و ......

مزایای تکنولوژی آر اف آی دی )RFID( جهت 
افزایش سرعت و دقت در کلیه فرآیندهائی که 
نیاز به شناسائی دارد به حدی است که امروزه 
بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای مطرح مانند 
»والمارت« و »مک دونالد« و همچنین سازمان 
متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  مثل  مهمی  های 
انجام پروژه های بزرگ جهت  به  آمریکا اقدام 
و  تسریع  جهت  تکنولوژی  این  از  گیری  بهره 
بهبود فرآیندهای خویش را دارند. قرارداشتن 
برتر  تکنولوژی  فهرست 10  در  دی  آی  اف  آر 

دنیا در پنج سال گذشته خود گواهی دیگر بر اهمیت روزافزون این 
تکنولوژی در زمینه های مختلف زندگی بشر می باشد.

با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس   )RFID( آر اف آی دی
 ، ، ردیابی و مدیریت اشیاء  های رادیویی امکان شناسایی خودکار 
انسان و حیوانات را فراهم می نماید. عملکرد آر اف آی دی وابسته 

کند؟   می  کار  چگونه  دی(  آی  اف  )آر   RFID
|قسمت اول

به  فقط  زمانی  که  ای  تکنولوژی   ،)RFID( دی  آی  اف  آر  های  تگ 
ردیابی گاوها محدود می شد، االن در حال ردیابی همه نوع محصول 
برای  ها  تگ  این  از  تولیدکنندگان  از  بسیاری  دنیاست.  تمام  در 
ردیابی محل محصول از زمانی که تولید می شوند تا زمانی که در 
می  استفاده  گیرند،  می  قرار  فروش  برای  فروشگاه  های  قفسه 
کنند. در مقاله اول از سری مقاالت »آر اف آی دی چگونه کار می 

کند« به جایگزین شدن تدریجی بارکدهای UPC با فناوری آر اف 
آی دی در فروشگاه های بزرگ پرداختیم.

به دو دستگاه تگ و خوانش گر است که جهت برقراری 
ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده می نمایند.



کند؟   می  کار  چگونه  دی(  آی  اف  )آر   RFID
|قسمت دوم

در بخش دوم از این سری مقاالت دو نوع عمده تگ های آر اف آی 
را مرور کردیم،  را مورد بررسی قرار دادیم و ساختار آن ها  دی 

اشاره کردیم که در اصل تگ های RFID برای ردیابی کردن موارد 
رد می شوند  آهن  راه  ریل  از  که  ماشین هایی  گاوها،  مثل  بزرگ 
کنند  می  طی  را  طوالنی  های  مسافت  که  هواپیما  مسافران  بار  و 
به آن ها  این تگ های اصلی که  مورد استفاده قرار می گرفتند. 

می شود سیستم  گفته   inductively coupled RFID tags

های پیچیده ای متشکل از کویل فلزی، آنتن و شیشه هستند.

Inductively coupled RFID tags از یک میدان مغناظیسی 

گیرد.  می  نیرو  می شود،  تولید   RFID خوانش  توسط دستگاه  که 
که  دارد  مغناطیسی  جز  یک  و  الکتریکی  جز  یک  الکتریکی  جریان 
به آن الکترومغناطیس می گویند. به همین خاطر، شما می توانید 
شما  همچنین  و  کنید  ایجاد  مغناطیسی  میدان  یک  الکتریسیته  با 
درست  الکتریکی  جریان  مغناطیسی  میدان  یک  با  توانید  می 

آید.  می  فرآیند  همین  از   inductively coupled نام  کنید. 

های  تگ  کند.  می  القا  سیم  در  را  جریان  یک  مغناطیسی  میدان 

آوردن هزینه  پایین  بعدها در جهت   Capacitively coupled

تولید شدند. این ها تگ هایی بودند که کامال قابل عرضه بودند و 
روی کاالهای ارزان تر نصب می شدند و به نوعی مثل بارکدها مورد 
استفاده جهانی قرار گرفتند. در این تگ ها به جای کویل فلزی و 
است.  شده  استفاده  رسانا  کربن  جوهر  از  داده  انتقال  منظور  به 
جوهر بر روی برچسب های کاغذی چاپ می شد و توسط دستگاه های 

خوانش خوانده می شد.

کند؟   می  کار  چگونه  دی(  آی  اف  )آر   RFID
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در قسمت سوم تگ های اکتیو، نیمه پسیو و پسیو آر اف آی دی 

نیمه  و  فعال  دی  آی  اف  آر  های  تگ  کردیم.  بررسی  را   )RFID(
پسیو از باتری های داخلی برای تقویت مدارهای خود استفاده

می کنند. یک تگ اکتیو در واقع از باتری خود برای فرستادن امواج 
های  تگ  حالی  در  کند،  می  استفاده  خوانش  دستگاه  به  رادیویی 
نیمه پسیو برای تامین انرژی مورد نیازش به خود دستگاه خوانش 
بیشتری  افزار  سخت  ها  تگ  این  که  جایی  آن  از  است.  وابسته 
نسبت به تگ های آر اف آی دی پسیو دارند، گران تر هم هستند. 
تگ های نیمه پسیو و اکتیو برای اقالم گران قیمت که از فواصل 
طوالنی تر خوانده می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. این تگ 
ها فرکانس های باال از 850 تا 950 مگاهرتز را ساطع می کنند که 
می توانند از فاصله 100 پا )حدود 30.5 سانتی متر( یا حتی کمی 
بیشتر خوانده شوند. اگر نیاز باشد که این تگ ها از فاصله دورتری 
خوانده شوند، باتری ها اضافه می تواند دامنه خوانش تگ را حتی 

تا 100 متر افزایش بدهد.

خوانش  دستگاه  از  کلی  طول  به  دی  آی  اف  آر  پسیو  های  تگ 
)reader( به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنند. این تگ ها از 

فاصله تقریبا 20 پا )6 سانتی متری( خوانده می شوند. 
این  به  که  دارند  تری  پایین  تولید  هزینه  ها  تگ  این 
معناست که می توان از این تگ ها برای کاالهای ارزان 
قیمت تر استفاده کرد. در حالی که روی یک خودرو تگ 
آر اف آی دی اکتیو نصب می شود، روی یک بطری شامپو 

از تگ پسیو استفاده خواهد شد.
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در قسمت چهارم از این سری مقاالت بررسی کردیم که اگر زمانی 
فرا برسد که قیمت این تگ ها ارزان شده باشد و برای همه در 
بینی  پیش  قابل  چه  آن  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه  باشد  دسترس 
است این است که استفاده از ایتن تگ ها به سرعت در صنایع و 
کسب و کار مختلف رواج پیدا خواهد کرد و در تار و پود زندگی ما 
رخنه خواهند کرد. آن وقت شاهد شبکه ای از بسته های هوشمند 
قابل  از چرخه فروش  مرحله  که هر محصولی در هر  بود  خواهیم 
ردیابی خواهد بود. قفسه های فروشگاه ها پر از محصوالتی خواهد 
شد که با برچسب های هوشمندی عالمت گذاری شده اند که مسیر 
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 Near Field یا   NFC فناوری  معرفی  به  پنجم  قسمت 

Communication و استفاده از آن ها در گوشی های هوشمند 

ای  مجموعه  آید  می  بر  نامش  از  که  طور  همان  داشت.  اختصاص 
کوتاه  و  بسته  فاصله های  در  بی سیم  مخابرات  استانداردهای  از 
ِان اف سی  از امکان  یا گجت هایی که  است. تلفن های هوشمند و 
برخوردارند می توانند به سادگی اطالعات را بین خود جابه جا کنند.

تکنولوژی NFC، تکنولوژی جالبی است چرا که نسل بعدی پرداخت 
را با اضافه کردن یک الیه جدید امنیتی ارائه کرده است. بعضی 

خودشان  درون   NFC های  تراشه  دارای  اعتباری  های  کارت  از 

های  در گوشی  که  این سیستم شبیه همان چیزی است  هستند. 
هوشمند اتفاق می افتد.

دستگاه های NFC می تواند تگ های پسیو آر اف آی دی را بخواند 
و اطالعاتی که در آن ها وجود دارد را بازگشایی کند. این تکنولوژی 

در تبلیغات جدید هم به کار می رود.

در قسمت ششم روی موضوع استفاده از فناوری آر اف 

آی دی )RFID( در فرودگاه های دولتی و صدور پاسپورت 
بر  عالوه  امروزه  البته  که  داشت  اختصاص  الکترونیکی 
آمریکا، در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان، 
سنگاپور و ... هم صادر می شود و مورد استفاده قرار می 

آن ها از لحظه خرید تا به سطل آشغال افتادن را نشان می دهد. 
خود قفسه ها به صورت بیسیم با شبکه ارتباط برقرار می کنند. 
این تگ ها در این شبکه بزرگ ردیابی محصوالت، فقط یک بخش 

کوچک خواهند بود.
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 e-passports متحده شروع به صدور پاسپورت ها الکترونیکی یا
کرد.

بعد از حمالت تروریستی 11 سپتامبر 2001 بود که وزارت امنیت 

این  برای شهروندان  که  داد  پیشنهاد   )DHS( متحده  ایاالت  ملی 
امنیت  امنیت در سفرهای هوایی،  مقیاس  عنوان یک  به  و  کشور 
شود.  صادر  الکترونیکی  پاسپورت  مرزها  امنیت  و  ها  فرودگاه 
باال می برد. یک شماره  الکترونیکی معیارهای امنیت را  پاسپورت 

در بخش هفتم به مبحث مهم، جالب و چالش برانگیز »میکروچیپینگ« 
یا کاشت چیپ در بدن انسان ها و حیوانات پرداختیم. امروزه کاشت 
چیپ در حیوانات مساله جدیدی نیست. کشاورزان سال هاست که 

با استفاده از سیستم آر اف آی دی )RFID( احشام را ردگیری
 می کنند، اما کمپانی ها جدیدا در حال تبدیل کردن کاشت چیپ در 
حیوانات به یک بیزینس بزرگ هستند و برخی از آن ها هم در حال 

ارائه دادن راه هایی برای کاشت چیپ انسانی هستند.

سیستم های بازیابی حیوان خانگی با RFID بر پایه میکروچیپ هایی 
بسیار کوچک به اندازه دانه برنج استوار است که اطالعات مربوط به 
صاحب حیوان خانگی و گاهی اوقات سوابق پزشکی خود حیوان را 
در خود جای داده است. امروزه دامپزشکان حیوانات خانگی گمشده 
را با دستگاه های خوانش آر اف آی دی اسکن می کنند تا ببینند 

 RFID مییکروچیپ دارد یا نه.سیستم های بازیابی حیوان خانگی با
بر پایه میکروچیپ هایی بسیار کوچک به اندازه دانه برنج استوار 
اوقات  گاهی  و  خانگی  حیوان  صاحب  به  مربوط  اطالعات  که  است 
امروزه  است.  داده  جای  خود  در  را  حیوان  خود  پزشکی  سوابق 

آر  با دستگاه های خوانش  را  دامپزشکان حیوانات خانگی گمشده 
اف آی دی اسکن می کنند تا ببینند مییکروچیپ دارد یا نه.

امروزه سیستم های ریکاوری حیوانات خانگی مختلفی وجود دارد 
انسانی  جامعه  دارد.  میکروچیپ وجود  مختلفی  انواع  آن  تبع  به  و 
یک  ساخت  مورد  در  ای  پروژه  روی  بر  کار  حال  در  آمریکا  کشور 

آن  از  استفاده  با  که  است   RFID خوانش  المللی  بین  دستگاه 
دامپزشکان بتوانند میکروچیپ های حیوانات خانگی را فارغ از این 
که آن را چه کمپانی ای در چه سالی ساخته است، بخوانند. در ماه 
نوامبر سال 2005، جورج بوش رییس جمهور آمریکا الیحه ای را 
امضا کرد که در آن مقرر شد یک استاندارد برای میکروچیپ های 
حیوانات و یک پایگاه داده ملی برای ثبت اطالعات صاحبان حیوانات 

خانگی تعریف شود.

معرف  یک  عنوان  به  که  عکسی  و  دیجیتال  امضای  چیپ،  معرف 
را  پاسپورت ها  نوع  این  امکان جعل  بیومتریک شناخته می شود، 

تقریبا غیرممکن می کند.
پاسپورت الکترونیکی قطعا امنیت را افزایش خواهد داد، اما با این 
میزان از اطالعاتی که در این نوع پاسپورت ذخیره شده است، حجم 
نگرانی ها در زمینه این که این اطالعات قابل دزدی هستند هم 
رو به افزایش است. مشروح این مقاله را در لینک زیر می توانید 

مطالعه کنید.
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چگونه  دی(  آی  اف  )آر   RFID
هشتم |قسمت  کند؟   می  کار 

در آخرین قسمت این سری مقاالت به این نکته اشاره کردیم که 
نمی  آن  متوجه  که  چیزی  از  مردم  ها،  فناوری  از  دیگر  خیلی  مثل 

شوند، هراس دارند. در مورد RFID و شناسایی خودکار، مشتریان 
موجه  است  ممکن  ها  آن  از  برخی  که  دارند  زیادی  های  ترس 

باشد. کاشت چیپ در بدن انسان  Human Chipping نسبت 
و  است  بوده  بیشتری  انتقادات  محل  محصوالت،  زنی  برچسب  به 

منتقدان RFID از این هراس دارند که مبادا کاشت چیپ در بدن 
انسان اجباری شود. در حالی که ما بر روی این که بخواهند داخل 
انتخاب  و  کنترل  بدهند،  قرار  چیپ  مان  خانگی  حیوان  یا  ما  بدن 

 RFID های  تگ  مورد  در  را  گیری  تصمیم  قدرت  این  اما  داریم، 
که بر محصوالت قرار داده می شود نداریم. در کتاب »چیپ های 
جاسوس: چگونه شرکت ها و کارخانه های بزرگ هر حرکت شما را 

لنتیر  مک  لیز  و  آلبریخت  کاترین  گیرند«،  می  نظر  تحت   RFID با 

داده  انجام   RFID کارکردهای  این  زمینه  در  ها  بیشترین صحبت 

اند. آن ها توضیح داده اند که تگ های RFID چگونه می توانند 
عادت های شما را شناسایی کنند، حساب بانکی تان را رصد کنند 
و بدانند که شما در چه روزهایی از سال چه محصوالتی خریداری 
می کنید.آن ها از لحظه خرید تا به سطل آشغال افتادن را نشان 
شبکه  با  بیسیم  صورت  به  ها  قفسه  خود  دهند.  می 
بزرگ  شبکه  این  در  ها  تگ  این  کنند.  می  برقرار  ارتباط 
بود. خواهند  کوچک  بخش  یک  فقط  محصوالت،  ردیابی 
شاید توهم توطئه به نظر بیاید، اما هکرها ثابت کرده اند که برخی 

قابلیت  یعنی  هستند.  نفوذپذیر  امنیتی  نظر  از   RFID های  تگ 
قیمت  و  کرد  غیرفعال  راحتی  به  توان  می  را  ها  آن  ضددزدی 
که  شویم  مطمئن  بخواهیم  که  این  برای  داد.  تغییر  را  محصوالت 
هکرها نمی توانند به این تگ ها نفوذ کنند و فرکانس آن را با آنتن 
است. نیاز  مورد  تری  قوی  رمزگذاری  بردارند،  فوق حساس  های 



تو بخند جانا 
که باخنده ات #پاییز برایم اولین فصل سال می شود

مثل #پاییز میمانی؛ آدم نمی داند چه بپوشد وقت 
دیدنت..!

#پاییز دل بستم
پائیز تنها شدم
پائیز عشق آمد

پائیز عشق رفت
پائیز فصل من

پائیز شبیه من ....

به خاطر #پاییز 
هم شده

کمی با من
قدم بزن!

)کوروش نامی(

آرام شده ام
مثل درختی در 

#پاییز
وقتی تمام 

برگ هایش را
باد برده باشد

)رضاکاظمی(

#پاییز را دیدي؟
آنان که

رنگ عوض کردند
افتادند...

واسه من #پاییز تو یه کلمه خالصه میشه:   انار

تو از فصِل #پاییز زیباتری                    من از فصِل #پاییز، تنهاترم!..     )علیرضا آذر(

#پاییز
با فرارسیدن پاییز، توییتر و کاربراش هم رنگ و بوی پاییزی گرفتند، با شعرهای پاییزی و پیاده روی های 

دو نفره و دلتنگی غروب های زودهنگام پاییز. چندتا از این توییت ها رو با هم میخونیم.




