ﮐﻼدﻓﻠﺮ :اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن دورﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻼدﻓﻠﺮ ﺗﻐﺮ
در آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻼدﻓﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﯿﺸﻞ زاﺗﻠﯿﻦ« ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﺎ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ

آب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

زاﺗﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ،در آﯾﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻼدﻓﻠﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ«.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ دورﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورﮐﺎری اﻓﺮاد ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﺷﻮارﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﮑﺮد
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد.

زاﺗﻠﯿﻦ اداﻣﻪ داده:

»ﻧﺎﮔﻬﺎن اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ .ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن دورﮐﺎری را ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻼدﻓﻠﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دورﮐﺎر
ﭘﯿﺶ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راهﺣﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮔﺮ در دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دورﮐﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

