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نائب رييس هيات مديره انجمن افتا ابراز داشت:

تفكيك اينترنت بدون نياز به ثبت سايتها امكانپذير است
روز:

شنبه

نائب رييس هيات مديره انجمن افتا در حاشيه جلسه كميسيون  ICTاتاق بازرگاني عنوان كرد كه به لحاظ
فني امكان فني تفكيك اينترنت داخل و خارج بدون نياز به هيچ ثبنامي توسط صاحبان سايتها وجود
دارد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران ،شاهين نوروزي كه كارشناس ارشد امنيت
فناوري اطالعات نيز هست در خصوص تفكيك اينترنت و امكان فني ايجاد آن گفت :اگر بگوييم طرح
تفكيك اينترنت داخل و خارج را به منظور كاهش هزينههاي مردم انجام ميدهيم بايد گفت به لحاظ فني
امكان آن كه بفهميم يك ترافيك از داخل به داخل است و هزينه را كمتر محاسبه كنيم وجود داشت و
اين كار نياز به هيچ ثبتنامي نيز نداشت.
يعني از نظر فني ميشد تشخيص داد منبع و مقصد يك ترافيك در داخل كشور است و در نتيجه چون
كاربر از داخل به داخل استفاده كرده هزينه كمتري براي آن محاسبه شود .هدف ديگري كه از تفكيك
اينترنت دنبال ميشد اما آن بود كه تامين كنندگان محتوا ،وبسايتهايشان را از خارج كشور به داخل
بياورند و در داخل ميزباني كنند تا دستيابي به خدمات آنها راحتتر و ارزانتر شود .
نائب رييس هيات مديره انجمن افتا ادامه داد :سايتهاي نرمافزارهاي تاكسيياب اينرنتي ،فروشگاههاي
اينترنتي داخلي و سايتهاي آگهي رايگان كه مشتريانشان در داخل كشور هستند ميتوانستند
سرورهايشان را در خارج از ايران ميزباني كنند اما از آنها خواسته ميشود كه دادههايشان را در داخل
ميزباني كنند و در ازاي آن ترافيك آنها ارزانتر محاسبه ميشود.
اين كار براي آن است كه اوال محتواي داخلي بيرون نرود چون اگر بيرون باشد كنترل قطع و وصل كردن
آن هم از دست كشور خارج ميشود و ثانيا تامينكنندگان اين سرويسها و مردم سرويسهاي ارزانتري
دريافت كنند و اين كار نياز به ثبتنام داشت .يعني ما دو نگاه داريم يكي آنكه ترافيك داخلي را ارزانتر
كنيم كه نياز به ثبتنام ندارد اما يك رويكرد هم اين بوده كه تامين كنندگان محتواي داخلي كه
سرويسهايشان را در خارج از ايران ميزباني كردند ترغيب شوند كه سرورهايشان را به داخل كشور بياورند.
نوروزي با ذكر محاسن اين شيوه خاطرنشان ساخت :با اين روش هم هزينهاي به خارجيها ندادهايم ،هم
محتوا را در اختيار داشته و وضعيت امنيتيمان بهتر ميشود و هم اين كه مردم سرويسهاي بهتر و
1

تاریخ/21/8:
روز :سهشنبه
231666

ارزانتري دريافت ميكنند .اين فرآيند نياز به ثبتنام داشت و بر همين اساس اعالم شده هركس كه
محتوايي در خارج كشور دارد به داخل بياورد و تسهيالت براي آن در اختيار بگيرد.
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