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 ّیئت هذیزُ صبدر کٌٌذگبى ًفت، گبس ٍ پتزٍشیویهحتزم ریبست 

 جٌبة آقبی هٌْذس ّبشوی

 علیکن سالم

 

تاؿذ تا تحشاى اًشطی یکی اص هَضَػات هْن دس ٍضؼیت آیٌذُ جْاى هیکِ تا ػٌایت تِ ایي سػاًذتِ اػتحضاس هی أاحتشاه   

تِ ّویي خاطش تا ایٌکِ  لزا اًذتغ اًشطی داًؼتِاجٌگ آیٌذُ سا ًضاع تش ػش تصشف ٍ کٌتشل هٌ ،گشاىجایی کِ تؼیاسی اص تحلیل

 اػتؼواسگشاىًثض ایي اًشطی دس اختیاس قیوت ٍ  ًفت ٍ گاص ّؼت لیکي کٌتشل هٌاتغ غٌیداسای  کـَس جوَْسی اػالهی ایشاى

تالؽ ٍ دػتیاتی اهش تاػث ایي  کِتاؿذ ػاصی آى هیتکٌَلَطی ٍ اػتاًذاسد داؿتيقشاس گشفتِ ٍ ػلت آى ًیض دس اختیاس 

ّای ٍاتؼتگی، اػتؼواسی اػوال سٍؿْایتِ دلیل  لکي دًیا گشدیذُ اػت یي سٍصّای ًَتِ تکٌَلَطیداًـوٌذاى کـَسهاى 

 اًذ:ُفشهَدتا ایي هضاهیي کِ  هقبم هعظن رّبزیّای تش آى ؿذین دس جْت سفغ دغذغِ ایي سٍکِ  خاسجی کواکاى ٍجَد داسد

ًَآٍری علوی درجِ اٍل اّویت است ٍ بزای بِ دست آٍردى ًَآٍری علوی،  ،تَلیذ علن فقط اًتقبل علن ًیست»

ًیبس بِ جزات علوی است. چزا کِ قذرت علوی شبیذ بتَاًذ ببعث اًتقبل علن گزدد اهب بزای بِ دست آٍردى ًَآٍری 

بٌببزایي اگز بخَاّیذ اس لحبظ علوی پیشزٍی کٌیذ پب فزاتز اس قذرت علوی  ،علوی ًیبس بِ جزات علوی هی ببشذ

 «بگذاریذ ٍ جزات علوی بیببیذ.

ّای هؼتقش دس پاسک ػلن ٍ ؿشکت هٌْذػی پیواى طَع کِ جضء ؿشکتلزا دس ساػتای فشهایـات هقام هؼظن سّثشی     

ّای پاالیـگاُّای هتؼثش فشٍؿٌذُ تِ فْشػت ؿشکتجضء  کِ هختشع ٍ فٌاٍسّای داًـگاُ آصاد اػالهی دس سػتِ ؿشکتفٌاٍسی 

پشٍسدگاس ٍ تِ لطف  ،داسدسا دسکاسًاهِ خَد ًَیي ٍ فٌاٍسی IOT ،ػال فؼالیت دس صهیٌِ َّؿوٌذػاصی 32حذٍد  ٍتاؿذ ًفتی هی

دػتَس  تاًوایذ کِ جْاًی تَاًؼتِ اػت دس صهیٌِ ًَآٍسی ػلوی، اختشاػی سا ثثت پـتکاس هٌْذػیي ٍکاسؿٌاػاى رتذُ خَد 

گشدد قذهی ٍلَ کَچک دس جْت آى هیتجاسی ػاصی  هٌتج تِ اجشاء، تَلیذ ًوًَِ اٍلیِ ٍقطؼأ هؼاػذ ٍ حوایت جٌاتؼالی کِ 

 .اّذاف ػالیِ کـَس تش خَاّین داؿت

 خَاّین پشداخت: «ّبی لَلِ کشیتست ّیذرٍدایٌبهیک شبکِ»دس اداهِ تِ تَضیح هختصشی اص اختشاع 

ّای لَلِ کـی تٌْا سٍؽ ّیذسٍاػتاتیک جْت تؼت ًـتی ٍهقاٍهت لَلِ ٍ اتصاالت هی  سٍؽ ّای کًٌَی دس تؼت ؿثکِ

تاؿذ، ایي سٍؽ تش اػاع اػتاًذاسدّای تذٍیي ؿذُ هتٌاػة تا ًَع ػیال تذٍیي ٍ اص ًظش تؼت هقاٍهت ٍ ًـتی داسای اّویت 

تاس ػیال دس ؿثکِ ّای لَلِ کـی اص جولِ هیضاى َّای دسٍى ؿثکِ دس ؿشایط فشاٍاى هی تاؿذ. ػایش پاساهتشّای تاثیش گزاس تش سف
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تْشُ تشداسی کِ خَد تاتؼی اص ًَع لَلِ کـی، اتصاالت تکاسسفتِ، جٌغ لَلِ ٍ اتصاالت، ػشػت حشکت ػیال، افت فـاس هؼیش ٍ 

 ..... هی تاؿذ، هیتَاًذ صحت ؿثکِ لَلِ کـی سا تائیذ کٌذ.

، پتشٍؿیوی، کاسخاًِ، ػاختواى ٍ هَاسدی اص ایي دػت کِ دس قثل اص ساُ اًذاصی پاالیـگاُع قادس اػت ًوًَِ تجاسی ایي اختشا

ػاخت آى تِ ّش ًحَی لَلِ تکاس سفتِ اػت سا آصهایؾ ٍ کٌتشل ًوایذ.ػالٍُ تش آى دس ایي سٍؽ تؼت تذلیل تحلیل ؿشایط لَلِ 

: تؼت ضشتِ قَچ، تؼت صذا، تؼت خؼتگی ٍ .... سا دس ؿثکِ ّای کـی اص طشیق دایٌاهیک ػیال هی تَاى تؼت ّایی اغض جولِ

 لَلِ کـی اًجام داد. اص هضایای فٌی ایي پتٌت اختشاع دس صَست تجاسی ػاصی هی تَاى تِ هَاسد هْن صیش اؿاسُ ًوَد:

 ٍ قطع ..) عذم تحلیل ػولیات تؼت ؿثکِ لَلِ کـی دس حیي ػولیات تْشُ تشداسی دس پاالیـگاُ ّا، کاسخاًجات

 پبالیشگبُ ٍغیزٍ کِ در رٍش استبتیک پبالیشگبُ قطع هی شَد(

  ِاػتفادُ اص سٍؽ ّای تؼت تلفیقی دس تؼت ؿثکِ لَلِ کـی تا اػتفادُ اص آب ٍ اصت کِ تاػث افضایؾ ػوش هفیذ ؿثک

 ٍکاّؾ خؼاسات احتوالی دس حیي تؼت هی گشدد.

 ػیَى ػیال تا اػتفادُ اص سٍؽ ّیذسٍدایٌاهیک ٍ تؼت ؿثکِ لَلِ کـی دس تاػیؼات هکاًیکی دس حالت ػیشکَال

 افضایؾ تذسیجی فـاس.

  .ِهحاػثِ هقذاس َّای هَجَد دس ػیؼتن دس ػشػت ّای هختلف ٍ تْیِ ًوَداس تَلیذ َّا دس ؿثک 

 .تْیِ ًوَداسّای تؼت ؿثکِ تصَست گشاف ٍتطاتق آًثا اػتاًذاسدّای هَجَد 

 ْت ػولیات تؼت، هذیشت ٍ پایؾ ؿثکِ لَلِ کـی اص ساُ دٍس.قاتلیت کٌتشل اص ساُ دٍس داسد دػتگاُ دس ج 

  کالیثشاػیَى ػیؼتن تؼت، هحاػثات آًالیي ؿاخص ّای تؼت ؿثکِ، کٌتشل ٍپایؾ ؿاخص ّای تؼت ٍ سیپَست

 دادُ ّا جْت اخز تصویوات اص ٍیظگی ّای هٌحصش تفشد دػتگاُ هی تاؿذ.

ایي تکٌَلَطی تاػث خَاّذ ؿذ اػتاًذاسد هَجَد تغییش ًوایذ کِ دس ایي دس پایاى اػالم هی داسد دس صَست دس اختیاس داؿتي 

 صَست هالک ٍ ػاصًذُ آى هضایای صی سا تذػت آٍسد:

 دسآهذ صیاد اص اًتقال تکٌَلَطی -1

 دسآهذ صیاد اص فشٍؽ دػتگاُ ّای تؼت -3

 ٍاتؼتگی دیگش پاالیـگاُ ّا تِ هالک ٍ ػاصًذُ ایي اختشاع -2

اسد ػاختواى ّا ٍ ّش جایی کِ ؿثکِ لَلِ کـی ٍجَد داسد کِ خَد تاػث دسآهذّای فشاٍاى اص طشیق تغییش دس اػتاًذ -4

 ٍاگزاسی ًوایٌذگی تِ ؿشکت ّای اسصیاب هی گشدد.
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 تشًذ ؿذى ٍ کؼة اػتثاس جْاًی -5

 ٍاگزاسی ًوایٌذگی ٍ ایجاد دسآهذ -6

 خاسج ؿذى اص ٍاتؼتگی تکٌَلَطی هَجَد. -7

کاتلَگ فٌی ٍپتٌت داخلی ٍ تیي الوللی اػالم هی داسد تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي ثثت اختشاع تیي الوللی دس پایاى ضوي اسػال 

گشدیذُ اػت تٌاتشایي تشای هالک ٍ ػاصًذُ آى ایي فشصت سا ایجاد هی ًوایذ کِ دس ایي سقاتت، گام تلٌذی سا تشداس ٍ تِ هٌافغ 

ت تِ خاسج اص کـَس ًِ تٌْا تاػث اص دػت سفتي فشصت خَاّذ ؿذ هالی ٍ هلی صیاد تشػذ کِ دس صَست ٍاگزاسی ایي پتٌ

 تلکِ تاػث ٍاتؼتگی تیـتش خَاّذ ؿذ.

 

 بب تشکز فزاٍاى هذیز عبهل شزکت پیوبى طَس                                                                                                   

  سیذ جَاد هیز شزیفی              


