
   

 

ها    ویر یفی ا     ی          اقدامات   ید د   امسای    ا ای    فیا    مساگای   ا        ا 

 ضیو     ا ی

هایش راتس ام    هاش ر  شک   کMIDهاییر  سال

پذا  دمشکیریدپ ب د ساا  ی وند کیاعشاب  س   ی

هامی دییدس  ا تیهد   یتدهدمتویندرا سار  ودم ی ی

هربن عسی  ش راتمبرت  دس ت نش راتس امتیشکر  

 ش ندیرد.

ش نیپ شBGUیفدیتهای خ    خ  ام ر اار ا ن  

ااشدم اا رامهایفدیاش ی MID نند کیریدشک ی

هاا یییرویهندت یتیش یییاعنو دس  ا هایپ ب د  ااتد

   د.

د   ن ت نفف دی کشادینرسوی ات ناسییت درود تا 

گواد: ند یساری یتی   کMID ال (یریدساا  ی

روشیا یییش یی باشتکشایریدفشکMRI مCTهایس ت ن”

فیرت وتتاشاریتفسکتاه  سالاولMIDتمندتوس ک“.”یندنرد 

تو ایدتیاعدمت اوت اش تویندشک رد.تادادیدساا  ی ی ی

هایت وا ش دیتیپد  یتیشت اتتغ   پ دی ندمیاعدس  ا 

 “. ندپذا  ی س  

ت اعفشدت Clalit Health Servicesیاع  ال ک کشاهر اتی

سار ام  ی   سی  یس یج  ینسا  دف ا  ن  سنسی ا  

 ح  ان یف”متحت  ر  ش یسار دلتات دت وتدتسداک

یس  کی ن  یایبادتیدتا “پذا یا پاتچ یمدس  ر

  ند.سار ام  ر  د ی

هامیریدشالبو یرپذا ی حبباما ومس  ییر س  

 هاییایبادپد  یفت وا ش دیتیمفس ت نMIDهایس ت ن

 فهمن

 

  ها    ویر یفی ا        اقدامات   ید د   امسای    ا ای    فیا    مساگای   ا        ا

 ی       ضیو     ا ی
   وجها ات   ی       وسی    م 

  ها    ی            مهافد   وهد دات   امسای    ا ای    مساگای   ا        ا 
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 هفته    آ                   کی     ن                ی ی 

فشکسارندگامBen-Gurionگ یمی ن  یدینر ا پژمهش

دهندگامرد اد(میتیجکMIDهایت وا ش دیتیپد  ی دس  ا 

  ی   سی  هردیتدیدند کدتی ات یرتسا دید

ت وا ش دیتیپد  یدت باش تادادیدیان  ن ید  ش ر  یشک

  متند.بر 

د رعرودتیشرناس د:”هادت بالک دادرودفشابنویم م

هایت وا ش دیتی رخ ادیریدساا  یش تمیدس  ا 

هایپد  یم تکش دیتییردس  ا فساول نت یشا  “پد  ی

هایت وا ش دیتی(مدس  ا CTیی نرد  انندتو وگ یفیتیاانک

هایتمرتسانیها کشک(مشت اتییر مMRIترداد غناا تی 

 نندتینرامدیدند.دتن  سکفا  اا ن دیم ی ن  یدتااف نری

 ندمتی ن  ل یCTییتی کدس  ا تویندتیاانکتیی ی یشک

تویندشکییساا  ند ک ی  دیمی  کCT وددس  ا شاب  ی

ناپذا یمیتد ند. اا رامهربن عهای   یمش رات س  

اوت ا  هاتیشکهاتی تدمداا مMIDتویننددس  سیشک ی

غ  ف ال نند انندشخرییریریدشاقیفدیتی ک  ی دتس یس 

 دید یس . اامت 

یس  کCyber-Medت یاع  ال کشخرییرپ ما تحب باتیشدت 

یفدیتهای خ  دتتوسطد   ن  ن ت نفس پ س  ر اار ا ن  

( غار د یس .هد CSRC BGU   دتحب بادی ن  ساا  ی 

Cyber-Medفتوس ک  ان د هایی ن  یش ییی وس ت ن

هایسارهای اش  ا  فس ت نهایپد  یفیر رتک  شامدس  ا 

هاییایباد ثالدیمانبی(فس ت نبنویم  یییتمشات   شک

 هایس .دتMIDمICU هایپد  یهافدس  ا پد  یمپ مت  
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 کهامیس اندیتدهایپد  یهد   یتدیدند.دتیالیپ مت  

ها رو  دندفهایراادیتیدتشت اتییرس ت نپذا ی س  

دت   بش ر  اعر  یرتکCTهایهادتااف ند کدس  ا  م

هاییادساا  یشکدل  نبش اری کدتت وا ش دیتی  ی   

سارییریدساا  یچااتن  سک نندفدیتند.   کیا ا ی

 ر  ناکتیشکنرااشگذی  :

 ها    یا یفسد    ا  ن   اخ الل        گا د

یفدیتهای خ شین  تویندن  هاف اا ن ی اتییاعفاا شادس 

 ندمش راتتیدت   بتی ن  ل یCT ند کترا برت اد

 دهد.ر  یشدت   یت ی

 MIDاخ الل        مرور    م ا ا     

هایت وا ش دیتیپد  یدیتییی دیی خ توهر ی شادس  ا 

 وتوتهای  ان  یهت ندفیر رتکتخ فیس ن م وتوتهای

هااییرا میید ن  ل انندتیاانک  دشامچ رری کدس وتیل ر 

یفدیتهای خ  فتیاانک  دشامتی نندفهت ند.یگ ن  دتااف  ی

تویندشکدس  ا  س  ش ساندمشک لود  نندفیرتکشک وتوتها ی

 ش رات س  ش ساند.

 اخ الل     ا ت   ویر ی

ن ااجیس ع د   شورشکپ مند پد  یCTیر نسا کا دس  ا 

 ندفیرتکشک متیاانکش راتتییرا ااا تیاانک  دشامیتسال ی

تویندن ااجتی خ   ندمن ار ندش تسی سددیس .یرتک ی

هاتیت     ندمت  ر عیس ن ااجتیتغ   دهداا مپ ب د 

 ت اما تیشکش راتی   ا      ند.

 فاج   اگ ا 

 ندمرویس اتهای  شانیتیت دگذیتی ییفدیت خ  ففاا یاعن  

 کش شیرWannaCry ود.یرتکها یشاقش ییت دگراای م

تح 0282 روتدت ا  ک852دس  ا دتش شیر222ف022

تیدت MRI هاهدیتدس  ا یر رتکاوت ت ب ند تأث    یتدیدفشک

 . لود   د.U.S.مU.Kهایش راتس ام

توینددتش ری ویتدی یا تأر   وچ  ی”گواد: ال  ی

 رند شا د ثیدت اای کا تو وتر  ناکیرت وا ش دی  ک

 وتدت ادفیشکا ت وا ی افک ودفا یرتک ودااشک

م ودفشایاع“.”ناپذا یدی  کشا دساا  ی ر عیس یث ید   یم

هایهاییمل کش تمیتیاانکتمرتسانیگ  ینکش ییشک ب تیدسخ 

هاش یی توگ  ییرما مرپد  ید ویتیس م  فا ن   ن ی

 “یریدساا  ی افین ت .

تسدن  ینیدتیاع وتدرر یس .دتا ش تسی کشکن   ی

دت دیر ویتدی کا 91سالگذ  کینسا  دف رخ  د ک

هایسی  دس  ا پد  ی وتدن وگ  یتگ ف کشودف  ی   

تویند رند  د شودفم    ی ک یی   اهیشکش راتتحوا دید 

 شا د.

هربن عا تمت   نیش Ben-Gurionگ یمدینر ا پژمهش

هایت وا ش دیتیپد  یاادگ  ی ا  عش یییارع  دمدس  ا 

 ند ک اادس وتیدمتمدیمیتیجکدیدند.یاعیل وتا ن رخ  ی

ر م یدس  ا پد  یشاتو کشک رخ ادش راتدتس یس اا

ی ال  د  ند.شکگ  کیب رادتی تدمد یر  مدس وتیدغ   اش 

هامش دییاعیس  کشاهر اتیشاسارندگامیاعدس  ا 

 هاتیبرتی نند.هایاعیاد ش راتس ام

هایف م ندگامدس  ا ”ف دی ش یممگ  :Synopsys دا     

پد  یمی  ا شااد  م  نندمی ن  تیدت دهایرود ایدهند.

 Buildingا گدیتت دادیر دلیاسادی ن  ش یت شتو  

Security In Maturity Modelااهرام)BSIMMدهدنرام ی

یفدیتش ر  یی ن  ن  هایسی  دتر  نکهنورهنیور   ی   

 “.پذا یس یرساا  ناا دت باش یریدساا  ی س  

ی ح  شار ادیتیمیاعتسا دید ع  و کدتن  سک”یفدمد:می

یندمهربن عشا ح  شاف م ندگامهانای  د د  د  ک م

هایاعیت اقیاع    یفدیتی  و ک د  کی ث   ا شکشدت ن  

هایشدت  نند کساا سار امگونکتو  ک یفبدیمی ن  تییاع

هایپد  یشکدن الی ن  ن ت ند. عیرتول د نندگامدس  ا 

هایرودیفدیتهایی ن  ین  ییشکتمترویهنتاتو کماژ  ی

 “.دی  کشا ندفچ ی ک اتهایراادیش ییینسا دیدمم وددیتند

 وجها ات   ی       وسی    م  

هایسارییان  ن ی  اشپد  یش یینو متیدت  ی   یارع

هامدا  ناادهایسی  میارنیش راتفی اتیهت ند.ش راتس ام

هاش یی حاف  یر ا  یرپ مت  پ  می  ی   سی  ف تد شک

هایش راتیمف ات ناممشارداد نندگامدت باش  لودگیفرشالک

 پد  یمدا  ر  یدهت ند.

هایگذیتیمش نا کهای   هاان یتوتهایپر   امگ  یفتمت م

تخت کدت وتدم و   و مدا  شیاایا   یدیتندمی نوم

هایشارااشییریادثکش یینو توس کمی نشمش نا کهادتیال م

فNotPetya دادییرتادادتمشکیفدیاشهت ند:یریدساا  ی.

WannaCryفMedJackفMiraiفReaper-هاتی لود شدیفدیتهافینتام 
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هاتیهامتسا دیتیتی ک امینتامتوینندس ت ن ندفی ا ینری

  دهندفیرش عش  د.نساد ی

بیجنwipewareیفدیتهای خ  ف  أس انکفشاقیفدیتفشادن فن  

های  ی   سی  متول د نندگامتاتا رودتیدتسار ام

یند. س  امیان  ن ی اگذی  کهایپد  یشکدس  ا 

اوتهای  ی   سی  فشکهاایتیدتس ت نپذا ی س  

یندفیرتول د نندگام راوتتاییدت   بر    یتدید فدیاند 

 یی.های ن بکدهندگام  ی   یتیجک

شکس ماسسی   تیین تت امفتب ا ا WannaCryدتپییرتک

ها س وت  حد فش راتس ام  یت ی ادلغو د.دتیاارد222ف02

هایهاش ییدمت هااارا وت  دم   ک اا دانیتیاانکشک

هافر وصش راتس امهای  ی   سی  فشکاورنی دند.سار ام

 یند.هایشاقیفدیتشود دتچندسالیر  هد ی تیش نا ک

 ها     المی     جا ال       گیگر     میاقای

 متیش ییدتکفن اتدمی نومر امشکدس  متدم دتدفع

 IoTهایهای     د مدس  ا  اهشر  یدس ت ن

هام د یس .ر  ید مهاشت اتراادیس . اشاادنو متی   فی

هایی ن  ساا  یتیدتیر  اتدی  کشا  ن متیت اعفعپ ر ف ک

 هایپد  یدفا  ن ن.ت اعت نولوایتاش وین نیرفنامتیپ ر ف ک

هایپد  یفشک  ل لک ل ل ل نل لودنلد.اوتسن یفدس  ا شک

یس ن هلافCTهایدید     شودندف انندهاای کشکپاا ا دس  ا 

 دنلد.دتیلالیلا ل ف  رور شکا    ک دیگانک حدمد ی

هاین اتدیرهایش راتس امفس ت نهاشک   کشت اتییردس  ا 

 لونلد.هاییل   من  یسی  مغ      ل  لیتی دمتفپ مند 

یا سمیملل ل یسلونلدفهایی  کهایتدتاامینتول عفدس  ا پرپ

–DICOMمنلاتل یمPACSفس متهایMRIمECGهایدس  ا 

هایپد  ییسل  لکی لنلومشلاهافبطت دیدییردس  ا یاع

 (اایتت اااد ت ب نشاIoT د ف گ های     اسارییس

  نند.ساری ات یهایگر    حاس ادمس ت ن

هافغ  پد  یم وددیتد:تت عIoTهاییر مدس  ا پس

هایهامس ت نهایی ن  یفت  وس ادچاپ  هافیان   ا فدمتش ع

85تا82اوت  وسط  حد شکهاییااردتدااشی.ش ر  ش راتس ام

دس  ا     شکه تخ دیتندفپس ایت س ن ت  کر  ید

بنویما چالشفوتیش یی ن    ی   ساا  یمسی  شک

  ود.سی  دتن  گ ف ک ی

ها    میاقای    المی   هد     مالت    ا ای       چیا    ا ما 

 هس سد؟

هایسی  داس  الفهنوردتیالتاوتیس .ی ث   ی   

ها ات نامی ن   افیندیتند.ت دیدهام ت ن  ش راتس ام

دس  ا شک82اوت  وسطهای    دته ش راتس امفشکدس  ا 

 یرییه تخ یس .

هان دا چالشیس .دس  سیش راتس ام اه  شارم اش 

هایش راتس امشکن  هافشت اتییر ح طش ری دا   ا 

تمش راتیمدس  سیف دا یشکشخش د یس .یریاعش راتیما ییی

شدتگییرش راتس امدیتند کس میرتکیی رالیه  هاتیتاید

 دهد.راادییفدیاش ی

های  ی   سی  فیر رتکش رکگ یممهر اتیمسار ام

هایش راتیمشت اتم اتفیهدی ی تیهت ندفرا یپ مند  ت 

های ناساایش ر  مهایامینباردید سود متهت ند. م

هایهای اتدیب  اتیهت ند.دید ت ییرپ مند یایبادیتار

تویندش یی   هوا تا    ناساایف( یPHI ح  انکپد  ی 

هایف الش ییف متتبت  ال اتیفتبت دتش رکمپ    ینتخک

هاییراگی وتد نیاع وتدیس  اد   یتگ  د.ف   دیتمهاشک

هایتیرانکسوشیس  اد شت اتراادیس م س  امیان  ن یشی

  نند. دادیتیرتا ی

 ها    میاقای    المی   ها    امسا          مسا    چالش

یند. د هایپد  ی    شاد  م اشت  یت اا یییدس  ا 

 نندفهاشااددمر ناس دیتمتیر انی کش راتیمف ی وت ی م

ااد متی نندماایگ  ادتشکینسا یاع اتن ت ندفیبرال نند.

یندتایر د تمفیس اندیتدهای ن  یم ب تیددمل یا ییییریاع

یالفهایار نامیا   نند.شایاع ددیاعدس  ا برت اداورنی

هاشاتادادیدساا  ی دتم وتدسوشیس  اد   یتن ااجیاعتیت

 گ  ند. ی

 های    پد  یتمرتسانیدس  ا اوتگیتیتغ   مااشکشک
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 د ش یی اشت  یت امبرت اداورنیف سامن ت .ا ییی

تویندیث یدنا  تو ش تویند  غ  هاایتی ک یچن عبرتی ی

 تمیا ییی وتدن  روددی  کشا د   فی ند.

هاییان  ن ی  اشهافدس  ا غ  یرا یییم ب تیدگیتی مشک

هایی توینندشاتی ییتی کنریماژ  ر یدپ ب د پد  یشک

یفدیتی ات یفدیت دما مرمن  یس اندیتدی ن  ساا  ی ث ن  

ها دتددهند.ی ث یاعدس  ا یرنبارپااانیی  نندفیتیجک ی

توینندن   وند.هانریتیاانکیی حدمدیدیتندفشناش یاعبا  

نا کتغ   توینندتح  ران  وند اانریتیی یم تکنریهاشک م

  نند(.

 نند  اریغت هافیت الشکتأ  ع ن وتن اتدش برت  د مشک

های  ریاوت تیفدفا شاادیرا اافاا میلینسا  ود.شک

یث شخری حدمدیدیتدفرا ییریدمنبدشت اتییردیر 

گ  د.یس عپ ر   ینکبرتین ت را ی  رهای ساری وتد ی

هایپد  یااتوینددس  ا تی  ت دهدمدتنااا شا  ی    ی

 هایپر   امتدیر دی  کشا د.س ت ن

 نندت یتت ارش   یت یهایشدت هاای کشاس ت ندس  ا 

هایدید هاای کت اما پد  یتیشکپاا ا  ثالدس  ا بنویم شک

یی وتدهای   کبنویمس نر عتوینندشک نند( ییتسال ی

س نففنامتیاوت راشکفیت الشیسوشیس  اد   یتگ  ند.شک

نت  شکIoTساریفتشدتممدس  ا یتت ااادنددا مگر   

پذا یس .ه   دمف دا یماایرتی دمتمااه دم س  

  ولشندییرا اافاا میلماایشدیتهایدا  ا تما  د اش شخش

 چ دیس  ک    مسارگاتیس .ن ت فرا ی  نب کش ییهرک

 ثالفشت اتیبنویمتو کیس .شکدتنااا فبا  ینتانین د اش 

تیی یتوسط ا رامف بشکشات دهایپ شIoTهاییردس  ا 

اوت ن نتغ   ترخ  یس .یگ یاع ترادب وتشکساا  ی اش 

 هاشت اتساد یس .دید نروندف حاف  نروندفدس  اشیشک م

 راهد ف اش IoTهایپد  یهایبرد دتدس  ا ا ییرچالش

ها   ددهت ندمدتس یس  ح طش راتس امهایس . مشودم م

توینندتیی ی یهاشک وتدس اتیس مشکیند.ا ییی م د پخش

 تغ     امدهند.

هایپد  ین ادیتی ا  م و ودیدتر اممی  یدس  ا 

IoTماژ شکیاعدل   کت دیدها  متییس فشکش ییی ن   م

هاشت ات نهادتیالیفدیاشیس .یر نسا ک دتد حاس ک م م

شندیفتوینند ناساایفا بکدیتند ک ی“ غد”هان ارشکیس ف م

 ن اتدمترخ  تف اتغ    رولتیترخ  دهند.

4 

ییساریمی یافشاادرود اتفتخ  یمر  نکن اتدف  ت 

ت یرتن  رادشا د.یاعی یدتتن  رادش راتس امشت ات ان

   رول    یس .

هایی (متی AIشکهر عدل  یس  کهوت  نوبی 

می ن  سار انیشت ات  متییس .IoT اادگ  ی ا  عش یی

تویندا شا اشت  اادگ  ی ا  ع یAIهای   نیش ی تی 

    شک   کتی روفنو دس  ا تی رخ IoTدس  ا 

ف د ممتف اتهای  رولتیش ییهای نح  شک ندفماژگی ی

 ندمسپسش ییتف اتهاییاسادا پ مفاا پااکیترااشی

 ندمچنانبکی  ییتف اتف  اشاشاف ال  غ  ا   ین اتد

  ن نم رخ اددس  ا ن ا دف متی تدمدماارا وت ند.

  و م؟   ا    ا سجا   ف     جا   م 

تس دگیشکیاع تاج شاادیملوا شارایش ییه ا یریب ای

 دا  ف دا با  فم اتشا د.ه   تح پو شممیشت کشک ت 

 نندگاممسارندگامدس  ا شاادشاد  میی  اربر  ند.تن  ن

ساری اینو متیمپ اد ی دی ادمیس اندیتدهایی ن  ین اادشک

  متیپد  ی ناتگذی  ک ود.فع

ها تاج سار انیش ییتس دگیم وددیتد.دتدیر ش راتس ام

 نند کا ف دااهایپ ر مفتما  دیتییتخاگ یش راتس ام

گ  دم ت ولگ م  ت ولی ن   تیساا  یتیشکباد  ی

هایپد  یفهایفنیمن ارهایگ م ساریف ال  هراهنگ

 را سار یمبرت اتییس .

ها     ا                وا سش   هم    ن سانا    فا د   فا   هم        فی ام 

 هم ا      سسد 

هان ارشک ر ش ر  یدیتندفنک اتش ر  .ی ث ا ش راتس ام

 ات نامش تمیش راتیممیتیجک  ی     ر  دهت ند.اادگ  ی

 ا  عمهوت  نوبیش یییتتباشمپ ر ف   ی   سی  م

های دتمی اتییس ادتنااا فی ن  م ن  لیتت اااددس  ا 

 هادس  ا شا ند.هامش ت ومیندیر گ  ی  ت ومشااد ادتشک

دت وتدن ارهایFTC مFDAهایدمل ی انند نند تن  ن

ها نیس .یاعی  شک نندفی ای  یی انونی م ات یIOT ی ن  ی

هامناادهاین اتتی ن  مهربن عسارندگامدس  ا 

هاتیشکرط ودتایاعن  ینیهای  ی   سی    شور یسار ام

گونک بد ش ساند. تانی ک دتدر اددیتندشاادشدممه  

  نندگامتبا ایی ن   نند.یس ثناجییرا ییاممتأ  ع

 دتنااا ف  ورت گاهیی ن  یش یی ات نامش راتس امفی  یی
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هایدس  سیماژ میترااشیگ  ینکف حدمدا هایسخ س اس 

ی دیی  متیدتت ر عیارنیش راتمهای ن نفهرکتات 

تدیم برت ادیس .فنامتی کش ویندرندگیتینساددهدشااد

س ب ت دا شکا تادادش ییتویندشک ن  ل ود.مگ نکف ی

 سی  یمیارنی ود.
 

ها    ی               مساگای   ا        ا 

 مهافد   وهد دات   امسای    ا ای 

 
  ت ومدس  ا پد  ی    دتیالیس  اد 9.2ی  مر یدمد

شاریت0208 ند کتاسالش نی یم وددیتدمتحب بادشاریتپ ش

ش ت ومدرت891.1(شکیترتIoT  ی   سی  یان  ن ی  اش 

 رویهدتس د.

ااشدفهان دیفدیاش ی  أس انکفر  ی ن  ساا  ییاعدس  ا 

 ند کتسا دیدپد  یش نی یهای تپ س یپ ش ر اار ا 

    ش ر  یر   هد یراگیفیر یلمس   یایباد  یت

هایپد  یمرویهندگ ف .  خ  امدا     بدند کس ت ن

 هان  ینیمی  یهت ند.دس  ا 

م ادت وتد مچک اتی-ی امی  ا چبدتتات م وددیتد

ده ن؟ش ییتف  ر  فته  یم ن  دتیال اتش ییینسا  ی

تم ع  دمر  یدفیترااشیتادادیدی ن  ساا  یمیاساد

شای تت ادلیارنیمی ان–هایپ ر   ینکهت ندیس  یتژی

 ر و یش راتیم.

هایهاییر  چنداعس ت نپد  ی    مدس  ا دتسال

هایساا  یتی راهد پذا ی( س  IMDsپد  ی اش  ا   

 یند.  د 

های ن  ل ن  یفگ م می نشی   یتیسا انک0282دتسپ ا   

های(ف ر یدی ن  یدتتیش کشاپرپICS-CERTساا  ی   ا ا 

هامتدتااس ن ی کش یییتیجکدیتمشکش راتیمدتش راتس ام

نرامدیدICS-CERTتن  راد راشکشودفترخ  دیدند.گدیتت

توینددمردتااف  د توسطش راتیمتیتغ    کا ه   اه  ی

 دهدما م    شالبو یاساد ند.

 وتد نیاعاوت کتسا دید  ی   سی  ش ر  شکهرام

هاای انند ان  وتهای ت ی کبیجنی اتیتییندفدس  ا دت  د 

هااین   گتو و    کس وا انشدمتی نندمدس  ا ن اتد ی

یالف نندف ن  روشییریایبادپد  یهت ند.شایاع دا ا  ی

 وند کهای     یس نمدس  ا گ هایشیهان دشکیس م

تویندنبااییریفراساریش یی س  امیان  ن ی ا یرتک ی

 شا د.

تم عل ت یفدینر ات اندسیش قمتیاانکدتدینر ا  تادمنام

 ک    دتیالی”گواد:  خ  دتی ن  دس  ا پد  ی ی

پذا ییس  کی ار شودمدتهاایتیش ییه  هاشار   ندف س  

توینددتا ییردهدتاا دس  ا  وتدیرتک  یتگ  دم ی ی

 “.ی دیی خ توشا د

 نندا اگ  کل ت یفتیهی که  هاشکا دس  ا یرتک ی

یفدیت وتدیس  اد میفدیتی کدتیالی  ییس فسخ شت  یشکن  

دهندگامرد اد  ی   سی  نحو یس  اد یردس  ا توسطیتیجک

 دیتد.

مIMDهایهایی اتیف یر رتکدس  ا ت امد انش عدس  ا 

هایهو رندیس یاعیس  کهایش راتس ام(مدس  ا دس  ا 

توینندش ییشا ودمن اتدش سی  ییس  اد  وندی اش یی ی

 یارنیش رات  متین ت .

های وتدیس  اد ش ییهاای کدید یل ت یفدس  ا شکگ  ک

توینندشیفا تکبوی  ی اتیدی  ک نندفنریترخ  تیتول د ی

تویند نس شکیاسادترخ  ها ی اتیدید شا ندفی ادس 

 نادتس پد   ود.

یل  کتول د نندگامف ت ول  ی تی ن  دس  ا رودتیدیتندفی ا

یندفچکش س یایباد ر  ییر ن کدس  ا تیمیگذیت  د پس

دهندگام  ی   یتیجکFinancial Timesیف د؟ا اگدیتت ی

گذیتندفسی  فیغت ت یف  دید تیشدممت دگذیتیشا ی ی

هایم تکنرد ما ومس  ییرر  یدساا  یدتیر  اتدس  ا 

دهندگام  یت یدهند. ت ول   ر  کش عتول د نند میتیجک

رد ادش یی ناساایمیاسادا پاسد  ث شکتادادیدی ن  ی

 ساا  ی  متیهت ند.
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تول د نندگامدس  ا  ر عیس  ادتشکیتیجکا ”ل ت یگ  :

هاپذا یشا ندفی ا می فنیش ییش ا    دم س  تی 

اوت ت ب ندس  ا  وتدیس  اد ش راتیمتیدتس توینندشکنری

دهندگامرد اددت انیفی ن ارشکهراهن یتوسطیتیجک نند.تی 

 “. نندگامفپد  اممش راتیمدیتدش رکگ یمفتن  ن

 ود.تبوا ی دی ادیاع ت ول  شاترخ  تاداد غار ی

هاف ت دهامتف ات می ن  یفی  ییت دن اتیمف الشودمدس  ا 

هایس .ف یت یرهامیارعشودمدید ت ر عیارعشودمدس  ا 

هاهامش راتس امیف دف ت ن  یتت اااتی کدترانک اتش یت اق ی

ن دشااددت وتدنحو ن اتدف دا ا م حاف  یرمساا پد  ی

 بت کر  یدساا  یتسدادن   نند.

هایپد  ی عیب باددیت یریدشکدس  ا ”گواد:ل ت ی ی

ااشد.یدی  فمس ت ن  ی   سی  شک  متر امیفدیاش ی

دی  عا نبرکش ییپاسددیدمشکا یرتکفش ییهرکگان  ام

 “.رو رویهدشود

اوت دیم هاشاادشکتمندفت نولوایفهرکیاع”یمر ت امگ  :

تمر ودچ ی ک ا  که  نگم      ی   سی  هر رکشک

 “.س یدتپ ریگ ف عیرا دا  رویهنددی  

هایش ییل ت یمگ م یمفهد ناااییاعیس  کدس  ا 

یفدیتهای خ  تیاوترود اته  هااان  پد  یشتارند کشک

 دهد. اهش ی

یاعگ م شادمسناتاو   امد وی کیس :دتیش دیفا  اا ن

اوتبرو یپذا یدتدس  اهی کشک ندتایرا  س  تیت ی

 د یس مهنوردتس نرد یس فیس  اد  ند.دت  یتک نار ک

 نرد یس مپذا یهنورشکسارند دس  ا  نار کدم ف س  

 

  ت وله  کنا ک:د    ادییت عرید 

 تا ک نندگام:  انسادیددلبندیفتی  ک ت یت نی

   حک تیای:  رات  دی

  ود.“   تمر”ی  یاتویند نس شکیرتکشک ی

ش یی  اتر شایاعتادادیدفل ت یمگ م یمدتیال اتش تمی

هاهت ند ک ادتشک ناساایتادادیدمشدیفدیتهاIMDتوس ک

 وتدرود اتهت ندفشدممیان کمیشت کشکسارند ش ییشک

 پذا یشا د.ترخ   س  

یان ا ی ش رییرتحب باد ک  ی ینسا دید ”گواد:ل ت ی ی

هاتیدتا دمت ر انی وتا شکتویم مشالغ د یس م ی

یاعگ م    بدیس  کتمت“.تسا دیدپد  ی ن ب   د

توینددتااف کیس م یترخ  شدیفدیتدتر امی  یتوس ک

ااف کیس فا پاتچکهایپد  ی کدتیالیا  توس کدس  ا 

  ود.

هایت نولواا یفا اگ  کل ت یف ب تیدسن ییرنو متی

 اند یس فی اش عماژ دت ناا  انند  ی   سی  فبب شک

 فنامتیپ ر ف کمیارنیش راتشاادت ادلیاساد ود.

توینندها ی نند یی کتن  ندهد کدم اتساد یمپ رنااد ی

یندیر:ت  اویان کچ ونکتول د نندگامدس  ا ینسا دهندب اتد

هاتییفرا نندمشک مپاسددهندمدم یرپذا یشااد س  

بنویما یلدی یساسیه تول د نندگام یرویهدتای ن  تیشک

 دس  ا پد  ی داد وتدتو ک  یتدهند.

  ولدیتند ک ب تید   ادلش یی توگ  ییرCylera دا یم

 را” ند:س د دمنو متی  متییس .یمر ت امراا نرام ی

 “.یرید ن  ن دهایپد  یتیشا ب تیدش شرویه د    نری

ی تیارنیش راتفسی  می تی انر و یشا اهش

یالفیترااشیر  یدیش یشکی ن  ساا  یا چالشیس .شایاع

های اندتیاعف  اندت تات مپ ر   یف ارنکفیمل عگا د  ا

 یس .


