ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۷
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوره اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داده ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻫﺮ دﯾﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎل ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،اﻓﺰود» :دادهﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ «.رﺲ آﮐﺎدﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺳﺮدار ﮐﻤﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﺪی راﻫﺒﺮدی درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺷﯿﺎﺳﺖ .ﺣﺎل در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ
دﯾﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ واﻗﻊ در ﻣﺼﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ رﺳﻮل ﺳﺮاﺎن،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺳﺮدار ﺟﻼﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:

»داده ﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ .دﯾﺘﺎﻫﺎ ﻧﻔﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت روی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی روی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ
و آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺮاﮐﺰ داده درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از دﯾﺘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ«.

ﺳﺮاﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوره اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺘﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻧﮕﻪداری دادهﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﯿﺮد ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻦ ﻣﻮوﺿﻊ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد:

»ﺑﺎﯾﺪ از داده ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و
در ﺟﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻣﻨﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺳﺮاﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮﯾﻢ
درآﻣﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﯽ از ﻓﻨﺎوری ورود ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد«.
»ﻓﺮزاد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ« رﺲ آﮐﺎدﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ
داد .اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ  ۳اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺷﺎره دارد .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
در ﻫﺮ ﺣﻮزهای ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮور ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ».

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺟﻠﺴﺎت و
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻨﺪﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪن آن در ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و ﻃﺎﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺎﮐﻢ در
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ«.
رﺲ آﮐﺎدﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻮزه  IoTدر ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺗﺎﺪﯾﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻧﯿﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻧﯿﮓ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺎص و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺖ و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻓﺖ

ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

