ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ِ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در ﺣﺎل ﭘﯿﻤﻮدن ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎرج
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد از
ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:

»ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﯾﮑﺴﺮی روﻧﺪﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد و
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺒﺎدل ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﮐﻨﺘﺮل ،ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮی و ﺑﻌﺪ ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻟﺬا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه ﺷﻮد«.

او درﺑﺎره اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،دو راه ﺣﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد دارد:

»ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮرش ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﯾﺎ
از ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد«.

ﻫﻨﻮز ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺮای واﮐﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »ﻣﻬﺪی
ِ
اﺷﯿﺎء اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .وی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ
روﺣﺎﻧﯽﻧﮋاد« ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد:
ﮔﺎم اول ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر در وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪی )ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﺎز و…( ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرادی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
ﮔﺎم دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﭙﺮدازد) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن دﻣﺎی
ﯾﺨﭽﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز(
ﮔﺎم ﺳﻮم اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﭙﺮدازد) .ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدران
ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﯿﺮ و روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮوی در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺎم ،ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎور دارد ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و
اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﺗﺤﻮﻻت

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ اﺗﺼﺎل اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﻮد در روﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه  ICTاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺣﻮزه ICT
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺷﺪ ۲/۵
ِ
را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ِ
اﺷﯿﺎء اﯾﺮان درﺑﺎره ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﯿﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

»ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺒﺎدل داده ]ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء[ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ۵۰
ِ
اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ارﺗﺒﺎط ]ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ[ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻮزه  IoTﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ
اﺳﺖ«.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن  IoTﺗﻬﻤﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد
اﺻﻮﻻ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻨﺎوری اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی
ً

ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ِ
اﺷﯿﺎء ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻧﺸﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻻن
ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮرات و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
آورﻧﺪ.

 IoTﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺼﻮرت  b2bو  b2gدارد اﻣﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮋاد دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ  IoTدر ﮐﺸﻮر را ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪای ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﻧﺪارد .از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺼﻮرت ) b2bﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه( و ) b2gﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ دوﻟﺖ( دارد ،وی اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ اﯾﺮان از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
درﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺷﯿﺎء ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

