 VPNدر ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ دادهﻫﺎ در ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه از راه دور ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط از راه دور را
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺧﻨﻪای ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺟﺪیﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ  19ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش از راه دور رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﮕﺎه  Holy Crossﻣﺴﺘﻘﺮ در  Worcesterﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان و داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .دﮐﺘﺮ اﻟﻦ ﺟﯽ
ﻛﻮﻫﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور اﺑﺮﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
) Google Meet ، Panaptoﺑﺮای ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ( و  Zoomرا ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺮوﯾﺲ  Zoom Enterpriseرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻮق از اﯾﻤﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻦ
ﺟﯽ ﮐﻮﻫﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﺰارﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﺎوری اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Meet Premiumرا ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ  G Suiteاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی  Google Meetﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد .ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در درازﻣﺪت ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  WANﻫﻤﭽﻮن  4Gﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻮﻫﺎن ﻣﯽﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮدی از ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﻧﺶﺟﻮ ﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﮐﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ وﻗﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺮم از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .داﮔﻼس ﺷﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت
داﻧﺸﮕﺎه  USCدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﭘﺎﯾﺎن ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺤﯿﺢ روی
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  Zoomو  Slackرا در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﻢ و در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﺧﺘﯿﺎر روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش از راه دور ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮور ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ«.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Blackboardﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ و  Zoomﺑﺮای ﮐﻼسﻫﺎ آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Blackboardاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺷﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﻼﺳﻪای آﻧﻼﯾﻦ را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  help deskﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ.
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،از آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮال ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮود.
ﺷﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ USC» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺒﻮد و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«.

ارﺗﻘﺎء ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﻦﺧﻮزه ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  40،000داﻧﺸﺠﻮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد در
ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ

روز ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ارﺗﻘﺎ داده و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎب ﻟﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ روﻧﺪ را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از راه دور را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
روﻧﺪﻫﺎ را در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐرﯾﺲ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﺪون ذرهای ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارس اﯾﺎﻟﺘﯽ
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎن ﺧﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی را ارﺗﻘﺎ دادﯾﻢ .ﺗﯿﻢ ﻣﺎ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ ﺳﯿﺴﮑﻮ را ﻧﺼﺐ
ﮐﺮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ  10،000ﻫﺰار اﺗﺼﺎل ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎ از AnyConnect
 VPNﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎی ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺪاد
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖﺗﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻧﯿﺴﺖ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮاری  70ﺗﺎ  100ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺗﯿﻢ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ،اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﯿﺶ از  500ﻧﺸﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ و از راه
دور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻮن
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات  HIPAAﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺪف از ارﺗﻘﺎء ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی از ﺷﺒﮑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﻠﺒﺮﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 10،000» :ﻫﺰار اﺗﺼﺎل ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺎز دارد«.
ﻟﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻤﻦ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از راه دور ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ«.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Zoomو
 Canvasاﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎسﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ ،وبﮐﻢﻫﺎ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﻦ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16767/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8
C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

