
 

 

 

 سازي کند ابري پیاده CDN تواند فیلترینگ را در ایران می
هاي توزیع  هاي پیش روي ایران براي راه اندازي شبکه درباره استراتژي CDN در همایش پروفسور راج کومار بویا

هاي Mirror Site ابري در راستاي شبکه ملی اطالعات خود برود و CDN محتوا گفت: ایران باید به سمت طراحی شبکه
  .رایگان جهانی را براي خود فعال کند

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر بستر شبکه ملی اطالعات صبح امروز در  (CDN) همایش دو روزه تبیین راهکارهاي توسعه شبکه توزیع محتوا :اقتصاد پرس
 .ز به کار کردمحل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات آغا

سازي شبکه توزیع محتوا در کشور، تبیین راهکارهاي مشارکت  ها و راهکارهاي پیاده از جمله اهداف این همایش تبیین چالش
در کشور، امکان سنجی الزامات  CDN کارهاي مبتنی بر و نفعان اکوسیستم شبکه توزیع محتوا، تبیین خدمات و کسب دولت با ذي

 .ایجاد این شبکه، تبیین هزینه و فایده ایجاد شبکه توزیع محتوا در ایران استزیرساختی و فنی براي 

مزایا و معایب این شبکه، بررسی بازارها و  بررسی محتوا، تحویل شبکه  هاي حوزه محورهاي این همایش شامل بررسی چالش
روندهاي تحویل شبکه، بررسی زنجیره ارزش تحویل محتوا، بررسی تجارب برتر در این زمینه، بررسی راهکارهاي افزایش کارایی 
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ین شبکه و آمیز ا ، الزامات اپراتورها براي استقرار موفقیتCDN سازي ابري، اپراتوري وب، انتقال رسانه، امنیت ابر، شبکه
 .کار در رابطه با ارائه محتوا به بازارهاي در حال ظهور است و هاي کسب چالش

کارهاي  و هاي توزیع محتوا و کسب گذاري، توسعه شبکه هاي سرمایه ها و اولویت هاي مختلفی نظیر بررسی اندازه بازار، فرصت پنل
رو در این  هاي پیش چالش و کشور باند پهن خدمات توسعه تماکوسیس در محتوا تولید  نقش اپراتورهاي شبکه  وابسته، بررسی

 .همایش دو روزه برگزار خواهد شد

هاي  هاي توزیع محتوا و ارزیابی کیفی سرویس هاي کارایی وب، شبکه حل و راه CDNهاي ابري،  کارگاه آموزشی معماري
براي  CDNهاي توزیع محتوا و  هاي مختلف قابل ارایه بر بستر شبکه اي، سرویس هاي چند رسانه هاي انتقال فایل حل ها، راه شبکه
اثر محتوا بر بستر رایانش  مدیریت و  ي امنیت ابريها حل هاي توزیع محتوا و کارگاه آموزشی راه هاي موبایل، طراحی شبکه شبکه

 .شود ابري، در روز دوم این همایش برگزار می

از مهمانان ویژه این همایش بود که پردازش ابري را یک ضرورت در  CDN پژوهشگر پردازش ابري و پروفسور راج کومار بویا 
، وب، سرورهاي مستقل و... را ضرورت مهاجرت به سمت پردازش رشد کاربران اینترنت، دیتا :دنیاي کنونی دانست و اظهار کرد

 .ابري و توزیع سرورها است

وي عنوان کرد: زمانیکه رشد دیتا در دنیا اتفجاري است، باید زمینه دسترسی کاربران به محتواي مورد نیاز را با سرعت و کیفیت 
او با بیان اینکه آسیا  .ورد نظر براي انجام هر دو رسالت استهاي توزیع محتوا از جمله راهکارهاي م شبکه .مناسب، تسهیل کنیم

و  2018، 2017هاي  بینی شده ترافیک ماهانه ویدئو در سال بیشترین ضریب نفوذ کاربران اینترنت را دارد، اذعان کرد: پیش
د تا از سرورهاي توزیع دار پتابایت برسد؛ لذا چنین رشدي کشورهاي آسیایی را بر آن می 24314و  16140، 10666به  2019

 .شده براي پخش محتواي خود استفاده کنند

ها به CDN وکارهاي کنونی دانست و ابراز کرد: روال کار هاي رقابتی کسب بویا دسترسی سریع و همیشگی را از جمله ویژگی
نند تا مثال زمانیکه نیازمند ک ها را دریافت کرده و بر روي سرورهاي محلی بارگزاري می این شکل است که کدهاي استاتیک سایت

رسان موبایلی هستید، سرور شما در یک کشور مجبور نباشد به سرور مورد نظر  مانند ابزارهاي پیام OTT فرم استفاده از یک پلت
 .آن برنامه در کشوري دیگر مراجعه کند

سایت مورد نظر  IP مراجعه کرده و DNS دهید که به وي افزود: در این رویه، شما درخواست استفاده از سایت مشخصی را می
 گرداند؛ ابتدا به سرور محلی مراجعه کرده و در صورت وجود قالب و محتواي استاتیک آن سایت یا برنامه نظیر کدهاي را بر می

HTMLجاوااسکریپت و ، CSS گیرد بلکه به سراغ محتواي داینامیک و بروزرسانی سرور  دیگر قالب را از سرور مادر نمی
 .شود رود. لذا این اقدام دو سویه در نهایت منجر به افزایش سرعت در دسترسی به اطالعات می میمحلی 

شود تا ترافیک محلی گردد، گفت: آکاماي،  معموال در اقصی نقاط یک کشور پراکنده می CDN او با بیان اینکه سرورهاي
Edge cast ،گلوبیکس ،Level3 ،Lime light و CDN Networks  هاي کمپانیاز جمله CDN  معروف دنیا هستند که

 .تواند مؤثر واقع شود استفاده از تجارب آنها می

رود، گفت: تمامی محتواها اعم  ها به سمت معماري ابري میCDN هاي توزیع محتوا با بیان اینکه نسل جدید این پژوهشگر شبکه
هاي دسترسی  ویدئو از این طریق قابل ارائه هستند؛ شبکههاي سالمت الکترونیکی، موسیقی و  از وب، تلویزیون اینترنتی، سرویس

 .براي ارائه این خدمات نیز متشکل از فیبرنوري، وایرلس و ماهواره است

درصد بر بستر  10و  100Mbpsدرصد بر بستر فیبرنوري با سرعت  90او خاطر نشان کرد: مثال شبکه توزیع محتواي استرالیا 
 .است 12Mbpsوایرلس و ماهواره با سرعت 



ها  ها در نسل جدید اشاره کرد و درباره استراتژي ایران براي پیاده سازي این شبکهCDN وي بار دیگر بر معماري سرویس محور
سازي دیتاسنترهاي  شبیه.2براي محتواي رایگان جهانی،  Mirror Site اندازي . راه1گفت: چندین راهکار براي ایران وجود دارد 

. تعامل و 5. هاست سرورهاي دیگر بازیگران جهانی و 4ها، CDN. معماري ابري 3طالعات ایران، ابري براي شبکه ملی ا
 .هاي ایران با دیگر سرورهاي جهانی از جمله برخی راهکارهاستCDN  ارتباط

ها نظیر CDN ها، وضع سیستم حقوقی مشخص برايCDN پذیري و افزایش سرعت او افزود: توسعه ابزاري براي انعطاف
 .هایی ممکن است رینگ موجود در ایران تا از این طریق مشخص شود دسترسی به چه سایتفیلت
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