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ػبيٍبٔ ٜذيش أٙيز 20 ............................... ................................ ................................

1

ثشٖٚػذبسي 18 ........................................... ................................ ................................

0

چبِؾٞبي ٚسٚد فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ث ٝػبخشبس ػبصٔبٖ  ٚأٙيز 16 ..............
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آغاز

 ٚسأطش اػزٞ .ش ػبٔب٘ ٝثٛٙٓ ٝاٖ يه وُ ،ثش ٔحيي خٛد اطشاسي داسد ؤٕ ٝىٗ اػز

1

ًجك ِ٘شي ٝػبٔب٘ٞٝبٞ ،ش ػبٔب٘ ٝداساي ٔحيٌي اػز و ٝآٖ سا فشا ٌشفش ٚ ٝثب آٖ دس سأطيش

دس اسسجبى ثيٗ ػبٔب٘ٔ ٚ ٝحيي ايٗ اػز و ٝػبٔب٘ ٝثشاي ثمب ٘يبصٔٙذ ٚسٚديٞبيي اػز

0

و ٝايٗ سأطيشار ٔحيٌي ٘يض ٕٔىٗ اػز ثشاي ػبٔب٘ٔ ٝفيذ يب ٔوش ثبؿٙذ٘ .ىشٝي ديٍش

0

ٔظجز يب ٔٙفي ٔ ٚفيذ يب ٔوش ثبؿٙذ .اص ػٛي ديٍش ػبٔب٘٘ ٝيض اص ٔحيي سأطيش ٔيدزيشد

ٛٔ ٚاسدي اص ايٗ لجيُ ٚسٚديٞبيي ٞؼشٙذ و ٝثبيذ اص ٔحيي سأٔيٗ ؿ٘ٛذ.
ثبيذ ثشاي ٚسٚديٞبي خٛد داساي فشآيٙذٞبي وذيٚ ًٙ

كٛسسي ؤٌ ٝبثك سٚاَ ٔٛسدِ٘ش ػبٔب٘٘ ٝجبؿذ ،آٖٞب سا فيّشش ٔيوٙذ .اٌش فشآيٙذ
أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي ػبٔب٘ ٝثٝ

ٔخبًشٔ ٜيافشذ .فشآيٙذٞبي فيّششي ًٙثب سٛػ ٝث ٝادثيبر أٙيز دس ٚالْ ؿبُٔ

1

فيّششي ًٙدس ػبٔب٘ ٝث ٝخٛثي سٔشيف ٘ـذ ٜثبؿذ،

1

فيّششي ًٙثبؿذ .ثٓ ٝجبسر ديٍش ٞش ػبٔب٘ٚ ٝسٚديٞبي خٛد سا ثشسػي وشد ٚ ٜدس

1

اص ًشفي ػبٔب٘ٝ

1

و ٝايٗ ٚسٚديٞب اص ٔحيي سأٔيٗ ٔيٌشد٘ذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔظبَ ا٘شطيٛٔ ،اد اِٚي ،ٝاًالٓبر

سٛا٘بيي سـخيق ٚسٚديٞبي ٔفيذ ٔ ٚوش اص يىذيٍش سا ٘ذاؿش ٝثبؿذٕٔ ،ىٗ اػز

1

ؿشايي ٔحيي هبٔٗ ثمبء  ٚدبيذاسي ػبٔب٘ ٝخٛاٞذ ثٛد.

ثٓ ٝجبسر ديٍش اٌش ػبٔب٘ٝ

1

ػيبػزٞبي أٙيشي ػبٔب٘ٞ ٝؼشٙذ  ٚدسػز سٔشيف وشدٖ ايٗ ػيبػزٞب ثب سٛػ ٝثٝ

1

ٞذف سٟذيذار ٔشٔذدي لشاس ثٍيشد.

1

3

ثبيذ دس ِ٘ش داؿز ؤ ٝيسٛاٖ ٔحيي سا ثؼششي سٔشيف وشد و ٝػبٔب٘ ٝدس آٖ
ٔٛػٛديز ٔييبثذ .يب ثٓ ٝجبسر ثٟشش ،ثذ ٖٚسٔييٗ ٔشص ػبٔبٕ٘٘ ، ٝيسٛاٖ ثشاي آٖ ٞذف
يب ّٕٓىشدي سا سٔشيف ٕ٘ٛد.
ثب سٛػ ٝث ٝآٖچ ٝسب وٌ ٖٛٙفش ٝؿذ ،أٙيز ٔحيٌي يىي اص اػضاي هشٚسي ٚ
اليٙفه ػبٔب٘ ٝاػز .اص ايٗ سٕ٘ ٚيسٛاٖ ٔٛه ّٛسذٚيٗ ،اثالٕ  ٚاػشاي ػيبػزٞبي
أٙيشي سا اص ٔذيشيز ػبصٔبٖ ػذا دا٘ؼز .ثٙبثشايٗ ٔؼؤِٚيز سأٔيٗ أٙيز ثش ٟٓذٕٞ ٜبٖ
فشدي اػز ؤ ٝذيشيز ػبٔب٘ ٝسا دزيشفش ٝاػز .چشاو ٝسذٚيٗ ػيبػزٞبي وّي،
ساٞجشي ِ٘ ٚبسر ثش اػشاي ٕٞيٗ ػيبػزٞب دس ٕٝٞي ثخؾٞب اص ػّٕ ٝأٙيز ثش
ٟٓذٜي ٔذيشيز ػبٔب٘ ٝاػز .اص ػٛي ديٍش ثبيذ دس ِ٘ش داؿز و ٝالصْ اػز
ٔالحِبر ٔشثٛى ث ٝأٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي ٕٞ ٚچٙيٗ سٚيٞٝبي ِ٘بسر ثش آٖ دس
ٕٝٞي ٞذفٌزاسيٞب  ٚػيبػزٞبي ػبصٔبٖ ِٔٛٙس ؿٛد.
ٕٞبًٖٛس و ٝديؾ اص ايٗ اؿبس ٜؿذ ،ثب ٍ٘شؽ ػبٔبٟ٘ي ث ٝفٙبٚسي اًالٓبر ٚ
اسسجبًبرٞ ،ش ػبٔب٘ ٝثٛٙٓ ٝاٖ يه وُ داساي اػضاي ٔخشّفي اػز ٔ ٚحذٚدٔ ٚ ٜشص
ٔـخلي دس سٔبُٔ ثب ديشأ ٖٛخٛد داسد.
ٞش چٙذ أٙيز ػبٔب٘ ٝث ٝأٙيز اػضاي آٖ ٚاثؼش ٝاػز ،ثبيذ سٛػ ٝداؿز وٝ
أٙيز ،يه ثخؾ ٔؼضا اص ػبٔب٘٘ ٝيؼز ؤ ٝحذٚدٔ ٜـخلي دس ػبٔب٘ ٝداؿش ٝثبؿذ.
دس حٛص ٜفٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ٘يض اغّت ػبٔب٘ٞٝب داساي ثخؾٞب يب اػضاي
فيضيىي ٞؼشٙذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔظبَ دس يه ػبٔب٘ ٝسجبدَ اًالٓبر دس فوبي ػبيجش،
ثخؾٞبي فيضيىي ٔخشّفي ؿبُٔ ػشٚسٞب ،اثضاسٞبي رخيشٜػبصي اًالٓبر  ٚثؼشش
ؿجىٝي اسسجبًي ٚػٛد داسد .ثٓ ٝجبسر ديٍش ّٓيسغٓ ايٙى ٝفوبي ػبيجش ثشاي ثؼيبسي
اص وبسثشاٖ ٔف ْٟٛفوبيي ٔؼبصي  ٚغيشفيضيىي داسد ،ايٗ فوب داساي دبيٞٝبيي فيضيىي
اػز و ٝاًالٓبر ،خذٔبر ،دشٚسىُٞب  ٚػبيش ٔفبٞيٓ ٔؼبصي ثش دبي ٝآٖ ثٙب ؿذٜ
اػز .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػز و ٝثشلشاسي أٙيز فيضيىي ٔ ٚحيٌي ،ديؾ٘يبص اكّي
ثشلشاسي أٙيز دس ػبٔب٘ٞٝبي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ،ث ٝؿٕبس ٔيآيذ .ثٓ ٝجبسر
4

ديٍش اٌشچ ٝاًالٓبر ٔٛػٛد دس فوبي ػبيجش  ٚيب ػشٚيغٞبيي و ٝػبصٔبٖٞب ثب
ثٝوبسٌيشي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ثشلشاس ٕ٘ٛدٜا٘ذ ،إٞيشي وّيذي ثشاي آٖٞب
داسد ،أب أٙيز  ٚاػشمشاس ٞش ػضء ،حشي وٛچه ،اص ػخزافضاس  ٚفيضيه ايٗ
سؼٟيضار ث ٝدِيُ ايٗو ٝثؼشش ثشلشاسي ايٗ ػشٚيغٞب ٞؼشٙذ إٞيز ثبالسشي داسد.
ػبصٔبٖ ٞبي ٔجشٙي ثش فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ثشاي اسسجبى ثب ٔحيي ٔشغيش
ثيش ٖٚثب سحٛالسي سٚدسسٔ ٚيؿ٘ٛذ  ٚثِٛٙٔ ٝس وبٞؾ ٔخبًشار ٔحيٌي ث ٝهٛاثي ٚ
ػيبػزٞبي أٙيز ٔحيٌي ٘يبص داس٘ذ .دس أٙيز ٔحيٌي ٘يضٞ ،ذف سأٔيٗ ػٓ ٝبُٔ
أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي اػزِٛٙٔ .س اص ايٗ ٔٛه ،ّٛايؼبد س٘ٚذ ٞب  ٚساٞىبسٞبيي
ثشاي ٓذْ اطشٌزاسي ٔخشة ٓٛأُ خبسػي ثش ػبٔب٘ ٝاًالٓبسي  ٚاسسجبًي اػز.
ٞشچٙذ ٔالحِبر أٙيز فيضيىي سٟٙب ٓٛأّي ٞؼشٙذ و ٝدس اثشذاي ثشسػي ايٗ
حٛص ٜث ٝرٔ ٗٞشجبدس ٔيؿ٘ٛذ ،أب ثشخي ٓٛأُ ديٍش ٘يض فشاسش اص

وٙششَٞبي أٙيز

فيضيىي دس سأٔيٗ أٙيز ٔحيٌي اطشٌزاس ٞؼشٙذٔ .الحِبر آٔبيؾ ػشصٔيٗ ِ٘يش
دشاوٙذٌئ ،مبثّ ٝثب حٛادص ًجئي ٔ ٚحبفِز دس لجبَ ؿشايي اػشٕبٓي ٘ ٚيض
ٔالحِبر ديشأ٘ٛي اص ػّٕ ٝايٗ ٓٛأُ اػز .اص ًشفي اػشفبد ٜاص ٓٛاسم ًجئي ٘ ٚيض
داؿشٗ ػٙبسيٞٛبي دٛؿـي ثشاي ٔشاوض حيبسي ،حؼبع  ٟٓٔ ٚاص ػّٕ ٝاثضاسٞبي سأٔيٗ
أٙيز ٔحيٌي ٞؼشٙذ.
داساييٞبي اسصؿٕٙذ ػبصٔبٖ آٓ اص سؼٟيضار ػخزافضاسي ،ػبخشٕبٖٙٔ ،بثْ
ا٘ؼب٘ي ،اًالٓبر  ٚدا٘ؾ سِٛيذ ؿذ ٜدس ػبصٔبٖ دس ٔٔشم ٔخبًشار ٔخشّفي لشاس
داس٘ذ .ايٗ ٔخبًشار و ٝدس ادثيبر أٙيز سيؼه يب ٔخبًش٘ ٜبٔيذٔ ٜيؿٛدٓ ،جبسر
اػز اص احشٕبَ ٚلٔ ٚ ّٛيضاٖ آػيجي و ٝدس اطش سخشيت يىي اص داساييٞبي اسصؿٕٙذ
ث ٝػبصٔبٖ ٚاسد ٔيؿٛد .ثٓ ٝجبسر ديٍش دس سيؼه يه داسايي احشٕبَ ثشٚص يه
سٟذيذ ٔ ٚيضاٖ آػيتدزيشي داسايي اص آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٔيضاٖ كذٔٝاي و ٝػبصٔبٖ اص
آػيت ايٗ داسايي ٔيثيٙذ ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٔيٌيشد .ثب سٛػ ٝث ٝايٗ سٔشيف ثبيذ دس ِ٘ش
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داؿز و ٝدس ثشسػي ٔالحِبر أٙيشي ،دٛٔ ٚه ّٛآػيتدزيشيٞبي دس٘ٚي ٚ
ٓٞچٙيٗ سٟذيذٞبي ثيش٘ٚي ثبيذ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيش٘ذ.
امىیت فیسيکی
ثِٛٙٔ ٝس سأٔيٗ أٙيز فيضيىي ٔ ٚحيٌي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر دس ػبصٔبٖٞب
ٔ ٚشاوض حيبسي ،حؼبع  ٟٓٔ ٚثبيذ ثٞ ٝش ػ ٝػٙجٝي دفبّ غيشٓبُٔ و ٝؿبُٔ
أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي اػز ،سٛػ ٝوشد .يىي اص ديذٌبٜٞبي ٌٔشح دس
ثحضٞبي دذافٙذ غيشٓبُٔ ،أٙيز فيضيىي ٔ ٚحيٌي سا سٟٙب دس حٛص ٜايٕٙي دس ِ٘ش
ٔيٌيشد .أب ثبيذ سٛػ ٝداؿز و ٝدس حٛصٜي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر
ثحضٞبي ٔشثٛى ث ٝدبيذاسي  ٚأٙيز ٘يض ثبيذ ٔذ ِ٘ش لشاس ٌيش٘ذ .صيشا دس
ػبصٔبٖٞبيي و ٝاص خذٔبر فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر اػشفبدٔ ٜيوٙٙذ ،ايؼبد
اخشالَ دس د ٚسوٗ أٙيز  ٚدبيذاسي ٔ ٓٞيسٛا٘ذ ٔٙؼش ث ٝخذؿٝداس ؿذٖ أٙيز
فيضيىي ٔ ٚحيٌي ؿٛد.
ٚلبيْ هذ أٙيز فيضيىي دس حٛصٜي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر داساي
ٔٙـأٞبي ٔخشّفي ٞؼشٙذ .يىي اص ا٘ٛاّ سٟذيذٞبي ٔحيٌي الذأبر ٔؼشٔب٘ ٝاػز.
الذأبر ٔؼشٔب٘ ٝؿبُٔ ػشلز يب دػشىبسي اًالٓبر ثب ٔمبكذ ٔبِي يب
ٔبػشاػٛيب٘ ٝاػزٓ .ال ٜٚثش ايٗ ثشخي ٔخبًشار أٙيز فيضيىي ثب ٔمبكذ ػيبػي
يب آسٔب٘ي كٛسر ٔيدزيشد و ٝدس ايٗ كٛسر ٓٛٙاٖ ػ ًٙثش آٖ اًالق ٔيؿٛد.
اٌشچٔ ٝخبًشار ايؼبد ؿذ ٜثشاي ػبصٔبٖٞب دس حٛص ٜفيضيىي ،چ ٝدس ػشايٓ  ٚچٝ
دس ػًٞٙب ؿبُٔ ٔٛاسدي چ ٖٛدػششػي غيشٔؼبص يب سخشيت صيشػبخزٞب،
سؼٟيضار ،خٌٛى اسسجبًي  ٚاثضاسٞبي ِ٘بسر  ٚوٙششَ اػز ،أب ٔملٛد ٓبُٔ
سٟذيذ دس ا٘شخبة ٘حٜٛي ٔمبثّ ٝثب آٖ إٞيز صيبدي داسد .ثشخي ػبصٔبٖٞب
سٚاَٞبي أٙيشي سا سٟٙب ثشاي ٔمبثّ ٝثب ػشايٓ داساي اٍ٘يضٜٞبي ٔبِي دسِ٘ش
ٔيٌيش٘ذ .دس ٘شيؼٚ ٝلشي ثب ٟٔبػٕي ٔٛاػ ٝؿ٘ٛذ و ٝاٞذاف ػيبػي ،آسٔبٍ٘شايب٘ٝ
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يب ٔبػشاػٛيب٘ ٝداسد ،سٛاٖ ٔمبثّ ٝثب سٟذيذ اص آٖٞب ػّت ٔيؿٛد .ثٓ ٝجبسر ديٍش
ثشاي سذٚيٗ يه ثش٘بٔٝي ػبْٔ ٔمبثّ ٚ ٝثبصيبثي دس حٛصٜي أٙيز فيضيىي ،سٛػٝ
ثٔ ٝمبكذي ؤٟ ٝبػٓ ٔيسٛا٘ذ ثٛٙٓ ٝاٖ يه دِٚز يب ٌشٔ ٜٚشخبكٓ يب يه
ٔبػشاػ ٛداؿش ٝثبؿذ ٓال ٜٚثش اٍ٘يضٜٞبي ٔبِي هشٚسي اػز .اص ًشف ديٍش
ٌبٞي اثضاسٞب  ٚػشٔبيٌٝزاسيٞبي دِٚزٞبي ٔشخبكٓ ثشاي ايؼبد آػيت دس
ػبصٔبٖٞب فشاسش  ٚثٔ ٝشاست لٛيسش اص اثضاسٞب  ٚػشٔبيٌٝزاسيٞبي ٔؼشٔبٖ ٚ
ػبسلبٖ اػز  ٚثٙبثشايٗ ساٜٞبي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ٘ ّٛاص سٟذيذٞب ٘يبص ث ٝكشف ثٛدػٚ ٝ
سٛاٖ ثيـششي داسد.
ثشلشاسي أٙيز فيضيىي ؿبُٔ ٔالحِبسي اػز وٓ ٝجبسسٙذ اص:
ػٌّٛيشي اص دػشيبثي غيش ٔؼبصٚ ،اسد وشدٖ كذٔ ٚ ٝسذاخُ ث ٝاًالٓبر
ػبصٔبٖ دس ٔحييٞبي أٗ
ػٌّٛيشي اص سّف ؿذٖ ٚ ٚاسدآٔذٖ كذٔ ٝث ٝداسايي ٞب ٚ ٚلف ٝدس وبس
سؼٟيضار ػبصٔبٖ
فٗٚسي اًالٓبر
ػٌّٛيشي اص سؼب ُٞيب ػشلز اًالٓبر  ٚا
اػشفبد ٜاص حفبٍ ٞبي ٔحيٌي ٔٙبػت ثشاي سأػيؼبر  ٚسؼٟيضار فٙبٚسي
اًالٓبر  ٚاسسجبًبر
سؼٟيض ٚسٚديٞبي أبوٗ حيبسي ،حؼبع  ٟٓٔ ٚث ٝسؼٟيضار وٙششَ
دػششػي
ثشلشاسي ػبٔب٘ ٝسٚيذاد ٍ٘بسي ٕٔ ٚيضي دس أبوٗ حيبسي ،حؼبع ٟٓٔ ٚ
سٓبيز اكُ حذالُ دػششػي ؿبُٔ حيٌٝثٙذي  ٚػٌحثٙذي كالحيزٞبي
دػششػي
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سأويذ ثش سٛػ ٝث ٝهٛاثي أٙيز فيضيىي ثِٛٙٔ ٝس اػشٕشاس فٔبِيز

ٞبي

وّيذي.
سأويذ ثش وٙششَ ٔحُ ٞبي سحٛيُ  ٚاسائ ٝاًالٓبر سب دس كٛسر أىبٖ
ٔؼضا اص ديٍش دسٌبٜٞب ثبؿٙذ.
سأويذ ثش ٔـخق ثٛدٖ ٘ح ٜٛاحشاص اكبِز ثشاي اػشفبد ٜاص سؼٟيضار
ٔٛسد اػشفبدٜ
سأويذ ثش سٔجي ٝسؼٟيضار دس ٔحُ ٔٙبػت  ٚايٕٗ.
سأويذ ثش حفَ سؼٟيضار اص ٞش ٌ ٝ٘ٛكذٔبر ٘بؿي اص لٌْ يب خشاثي ٔٙبثْ
سغزي( .ٝسشػيحب اػشفبد ٜاص .)UPS
سأويذ ثش سٔييٗ ٔٙبػت ٘ ّٛػبٔب٘ٞ ٝبي ٌشٔبيـي ،ػشٔبيـي  ٚسٟٛيٝ
وٙٙذ(ٜدس ِ٘ش داؿشٗ اػشب٘ذاسدٞبي) HVAC
سأويذ ثش ٔـخق وشدٖ دليك أبوٗ  ٚسؼٟيضاسي و٘ ٝيبص ث ٝسٔييٗ أٙيز
ٚوٙششَ داس٘ذ.
سأويذ ثش سٔييٗ وشدٖ ػٌح دػششػي ث ٝأبوٗ أٗ ؿٙبخش ٝؿذٜ
سأويذ ثش حفبُز اص وبثُ وـي ٞبي ثشق ،دادٞ ٜب  ٚسّفٗ.
سأويذ ثش ٍٟ٘ذاسي سؼٟيضارٔ ،شٙبػت ثب دػشٛسإُِٔ ٞبي ػبص٘ذ ٜيب
ٔؼشٙذار اسائ ٝؿذ.ٜ
سأويذ ثش سذٚيٗ س٘ٚذ ٍٟ٘ذاسي  ٚثبيٍب٘ي سػب٘ٞ ٝب  ٚاػٙبد
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سأويذ ثش ديؾ ثيٙي سؼٟيالسي ػٟز وبٞؾ آػيت ٞبي ٘بؿي اص ػٛا٘ح
ًجئي( ٔب٘ٙذ آسؾ ػٛصي ،ػيُ ،صِضِ )....ٚ ٝدس خي ٔـي ٔذيشيز
ثحشاٖ
سأويذ ثش سذٚيٗ سٚاَ ٞبي أٗ ثِٛٙٔ ٝس أٙيز سؼٟيضار دس ٍٙٞبْ
اػشفبد ٜاص ثيش ٖٚػبصٔبٖ.
سأويذ ثش دبن ؿذٖ اًالٓبر اص سٚي سؼٟيضاسي ؤ ٝؼذداً ٔٛسد اػشفبدٜ
يب دس دػششع ٕٓ ْٛلشاس ٔيٌيش٘ذ.
سأويذ ثش ٔـخق وشدٖ ٘ح ٚ ٜٛصٔبٖ دـشيجبٌٖيشي اص دادٜٞبي سػب٘ٞٝب
سأويذ ثش دس ِ٘ش داؿشٗ ٔالحِبر أٙيشي دس ٍٟ٘ذاسي  ٚأحبء سؼٟيضار
اػمبًي
سأويذ ثش سذٚيٗ ًشحي دس ٔٛسد اص سد ٜخبسع وشدٖ سؼٟيضار
سأويذ ثش خي ٔـي دبوؼبصي ٔيض ثِٛٙٔ ٝس وبٞؾ ٔخبًشار ٘بؿي اص
دػشيبثي غيش ٔؼبص  ٚفمذاٖ يب كذٔ ٝث ٝاًالٓبر(.ئٙي سب حذ أىبٖ
اًالٓبرٔ ،ؼشٙذار  ٚأىب٘بر دس ٔٔشم  ٚدػششع لشاس ٍ٘يش٘ذ)
سأويذ ثش ٓذْ ػبثؼبيي ثذٕٞ ٖٚبٍٙٞي سؼٟيضار ،اًالٓبر يب ٘شْ افضاس
ٔشّٔك ث ٝػبصٔبٖ
سأويذ ثش ديشٚي اص ٔالحِبر ٔذ ٖٚحفبُشي دس وّي٘ ٝمُ  ٚا٘شمبَٞب
سأويذ ثش سذٚيٗ ًشح ث ٝوبسٌيشي  ٚث ٝحذالُ سػب٘ذٖ ا٘شمبَ سػب٘ٞ ٝبي
٘ك َ (ِخسبحٞبٛ٘ ،اسٞب ،وبػز ٞبٞCD ،ب ،فالدي ٞبٌ ،ضاسؿبر
لبثُ اٖ ا
چبح ؿذ)...ٚ ٜ
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سأويذ ثش ٔـخق وشدٖ ٔٛلٔيز سؼٟيضار  ٚاثضاس آالر داخُ ػبصٔب٘ي
ٔشثٛى ث ٝؿجىٝ
حفبُز سأػيؼبر فيضيىي دس ٔمبثُ سلبدفٞب يب اخشالالسي و ٝث ٝدِيُ
حوٛس افشاد ٔغشم ديؾ ٔيآيذ.
يه ػبٔب٘ ٝأٙيز فيضيىي ٕٞيـ ٝؿبُٔ سؼٟيضار وٙششَ دػششػي ثشاي
ِ٘بسر خٛدوبس ثش ٘مبى ٚسٚدي  ٚيه ػبٔب٘ٞ ٝـذاس ثش ٔجٙبي
حؼٍشٞبي ٔخشّف اػز .ػبيش ٔالحِبر حفبُشي ٕٔىٗ اػز ٔٙؼش ثٝ
اػشفبد ٜاص دٚسثيٗٞبي ٔشالجشي  ٚحفبٍٞبي أٙيشي ٘يض ؿٛد.
امىیت محیطی ي فضای مجازی
ثشلشاسي أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي دس ٞش ٔؼٕ ٝٓٛؿبُٔ ٔؤِفٞٝبي ٔخشّفي اػز
و ٝثب سٛػ ٝثٌ ٝؼششؽ ٘فٛر فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ،يىي اص ايٗ ٔؤِفٞٝب،
فوبي ٔؼبصي اػزٕٞ .شاٞي  ٚيىذبسچٍي ثش٘بٔ ٝثشلشاسي أٙيز ٔحيٌي ثب
ثش٘بٔٝي أٙيز فوبي ٔؼبصي ،اِٚيٗ اِٛٚيز دس سأٔيٗ أٙيز ٔحيٌي  ٚفيضيىي ٞش
ٔؼٕ ٝٓٛث ٝؿٕبس ٔيسٚد .ثبيذ سٛػ ٝداؿز و ٝايٗ ٕٞشاٞي  ٚيىذبسچٍي آٖچٙبٖ
 ٓٞديچيذ٘ ٜيؼز .چشا ؤ ٝيسٛاٖ ثب اػشفبد ٜاص يه لبٓذ ٜوّي ايٗ ٕٞشاٞي سا
سوٕيٗ ٕ٘ٛدٞ :ش داسايي ٔ ٟٓدس فوبي ٔؼبصي ٔجشٙي ثش سؼٟيضار ٚ
صيشػبخزٞبيي اػز و ٝأٙيز فيضيىي ٔ ٚحيٌي آٖ دس ثش٘بٔ ٝأٙيز ٔحيٌي ثبيذ
سوٕيٗ ؿٛد .ثٓ ٝجبسر ديٍش ثشٚص فبػٔ ٝدس صيشػبخزٞبي فيضيىي فوبي
ٔؼبصي ٔٛػت ٔخشُ ؿذٖ فٔبِيزٞب  ٚخذؿٝداس ؿذٖ أٙيز دس فوبي ٔؼبصي
ٔيؿٛدٓٞ .چٙيٗ ثخؾ ٕٓذٜاي اص سٟذيذار فوبي ٔؼبصي ٘بؿي اص دػششػي
فيضيىي ث ٝسؼٟيضار  ٚػبٔب٘ٞٝبي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر اػز وٕٛٔٔ ٝال اص
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ديذ ٟٔٙذػبٖ ٔ ٚشخللبٖ أٙيز فوبي ٔؼبصي ،ايٗ ثخؾ اص سٟذيذٞب يب ٘بديذٜ
ٌشفشٔ ٝيؿٛد يب وٕشش ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٔيٌيشد.
اص ًشف ديٍش ثبيذ سٛػ ٝوشد و ٝدس ثؼيبسي اص ٔٛاسد ٔذيشيز أٙيز ٔحيٌي
ٔجشٙي ثش اثضاسٞب ٘ ٚشْافضاسٞبيي اػز و ٝلٛآذ أٙيز فوبي ٔؼبصي دس سٟي،ٝ
٘لت ،ساٜا٘ذاصي ،ث ٝوبسٌيشي  ٚدـشيجب٘ي اص آٖٞب ثبيذ ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٌيشد .ثٝ
ٓٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛػبٔب٘ٞٝبي وٙششَ دػششػيٍٟ٘ ،ذاسي ػٛاثك سشدد  ٚيب ػبٔب٘ٞٝبي
سـخيق ،آالْ يب اًفبي حشيك ٍٕٞي ٔجشٙي ثش فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ثٛدٜ
 ٚأىبٖ آػيت صدٖ ث ٝأٙيز فيضيىي اص ًشيك حٕالر فوبي ٔؼبصي ٚػٛد داسد.
امىیت محیطی ي بروامٍ بازيابی حًادث
دػشٝثٙذي ػبٔب٘ٞٝب  ٚثش٘بٔٞٝبي حيبسي  ٚاِٛٚيزثٙذي آٖٞب ثشاي ًشحسيضي ثش٘بٔٝ
ثبصيبثي حٛادص ٔيسٛا٘ذ ثٛٙٓ ٝاٖ يىي اص ٔٙبثْ ًجمٝثٙذي داساييٞب دس ثش٘بٔ ٝأٙيز
ٔحيٌي اػشفبد ٜؿٛد .دس ثش٘بٔٝي ثبصيبثي حٛادص الصْ اػز داساييٞب ٚ
ػشٔبيٞٝبيي سا و ٝثيـششيٗ ٔيضاٖ سيؼه سا دس ثشٚص حٛادص داس٘ذ ؿٙبػبيي ٚ
ٌٔبثك ثب اٍِٞٛبي ٔذيشيز ثحشاٖ ثشاي ثبصيبثي آٖٞب دغ اص حٛادص ثش٘بٔٝسيضي
وشد .دس ٚالْ ًجمٝثٙذي  ٚدػشٝثٙذي داساييٞبي ػبصٔبٖ دس ثش٘بٔٔ ٝذيشيز ثبصيبثي
حٛادص ثٛٙٓ ٝاٖ ٌبْ ا َٚسّمي ٔيؿٛد.
اٌش ثخٛاٞيٓ ٔـبث ٝثخؾ لجُ يه لبٓذ ٜوّي اسائ ٝدٞيٓٔ ،يسٛا٘يٓ ٞش
٘شْافضاس ،ؿجى ٝيب فشآيٙذي سا و ٝثبصيبثي آٖ دغ اص ثشٚص حٛادص داساي اِٛٚيز
اػز ،يه ٞذف وّيذي دس ثش٘بٔ ٝأٙيز ٔحيٌي دس ِ٘ش ثٍيشيٓ .ثٓ ٝجبسر ديٍش
سٓبيز ٔالحِبر أٙيز فيضيىي ٔ ٚحيٌي دس خلٛف داساييٞبي حيبسي دس
ٔشاحُ ديؾ ،حيٗ  ٚدغ اص ٞش سٚيذاد ٘بٌٛاس ٔٛػت اػشاي ثٟشش ثش٘بٔٝي ثبصيبثي
حٛادص دس ػبصٔبٖ ٔيؿٛد.
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اٌشچ ٝالذأبر ٔشثٛى ث ٝثبصيبثي حٛادص دس اثشذاي ثحشاٖ يب دغ اص آٖ آغبص
ٔيؿٛد ،أب فشآيٙذ ايٗ الذأبر اص ديؾ اص ثشٚص ٞش حبدط ٝثب ثش٘بٔٝسيضي دس
خلٛف ؿٙبػبيي  ٚاسصيبثي ٔيضاٖ سيؼه داساييٞب  ٚديؾثيٙي حٛادص  ٚدس ِ٘ش
ٌشفشٗ سٕٟيذار الصْ ثشاي صٔبٖ ٚل ّٛثحشاٖ  ٚدغ اص آٖ ؿشٔ ّٚيؿٛد .الذأبر
حيٗ ثحشاٖ ٕٔٔٛال ؿبُٔ فٔبِيزٞبيي اػز و ٝآػيتٞب سا وبٞؾ دادٔ ٚ ٜؼٕٝٓٛ
سا ثشاي ثبصيبثي فٔبِيزٞب  ٚخذٔبر  ٚثٓ ٝجبسر ديٍش سذا ْٚوؼت  ٚوبس آٔبدٜ
ٔيوٙذ.
امىیت محیطی ي بروامٍ تدايم كسب ي كار
ٌٔبثك ادثيبر دذافٙذ غيشٓبُٔ ثش٘بٔ ٝسذا ْٚوؼت  ٚوبس سا ٔيسٛاٖ ثش٘بٔٝي حفَ
دبيذاسي صيشػبخزٞب دا٘ؼز .ثٙبثشايٗ سذٚيٗ يه ثش٘بٔٝي دذافٙذ غيشٓبُٔ دس ٞش
ػبصٔبٖ ٔؼشّضْ سٟي ٝيه ًشح سذا ْٚوؼت  ٚوبس دس آٖ ػبصٔبٖ اػز .يىي اص
ٔشذاَٚسشيٗ اػضاي ٞش ًشح سذا ْٚوؼت  ٚوبس ،ايؼبد يه ػبيز دـشيجبٖ ثشاي
اسائ ٝخذٔبر ػبصٔبٖ دس كٛسر ثشٚص ٔخبًش ٜدس ػبيز اكّي اػز .سا ٜديٍش دس
اػشاي ايٗ ًشحٍٟ٘ ،ذاسي اًالٓبر دـشيجبٖ ٘شْافضاسٞب  ٚداساييٞبي اًالٓبسي
ػبصٔبٖ دس ٔىبٖ فيضيىي ٔشفبٚسي اص ػبصٔبٖ اكّي اػزٕٞ .بٌ٘ٛس ؤ ٝالحِٝ
ٔيوٙيذ ٞش دٚي ايٗ الذأبر ثٓٛ٘ ٝي ػضء ٔالحِبر أٙيز ٔحيٌي سّمي
ٔيٌشد٘ذ.
اِجش ٝثبيذ سٛػ ٝداؿز و ٝثش٘بٔٝي حفَ دبيذاسي خذٔبر يب سذا ْٚوؼت ٚ
وبس ؿبُٔ ٔٛاسد ديٍشي فشاسش اص ٔالحِبر ٔحيٌئ ،ب٘ٙذ ساٜا٘ذاصي خٌٛى ديٍش
اسائ ٝخذٔبر يب سٔشيف فشآيٙذٞبي ٔشفبٚر ثشاي سشٔيٓ ٔؼيشٞبي آػيتديذ ٜدس
اسائ ٝخذٔبر ٔيؿٛد.
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ارزيابی ویازمىدیَای قاوًوی
ثبيذ دس ِ٘ش داؿز و ٝثشلشاسي يه ثش٘بٔ ٝسأٔيٗ أٙيز ٔحيٌي ٓال ٜٚثش سٕبْ
ٔالحِبر ديؾٌفش٘ ٝيبصٔٙذ اسصيبثي  ٚدس ِ٘ش ٌشفشٗ ٘يبصٔٙذيٞبي لب٘٘ٛي اػز .اص
آٖػب و ٝلّٕش ٚفٔبِيز دذافٙذ غيشٓبُٔ دس خلٛف صيشػبخزٞبي حيبسي،
حؼبع  ٟٓٔ ٚوـٛس اػز ،سأٔيٗ ٘يبصٔٙذيٞبي لب٘٘ٛي دس سػيذٖ ث ٝاٞذاف
ػبصٔبٖٞبي ٔٛه ّٛايٗ لّٕش٘ ٚمؾ ث ٝػضايي داسد .ثب سٛػ ٝث ٝآٖو ٝسغييشار
ٔخشّف دس ٕٝٞي اثٔبد ػبٔب٘ٞٝبي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر آٓ اص ُٟٛس
فٙبٚسيٞبي ػذيذ ،ايؼبد فشآيٙذٞبي ٘ ٚ ٛسٔشيف خذٔبر سبص ٜثب ػشٓز ثؼيبس
صيبدي سخ ٔيدٞذٚ ،ػٛد لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسار ٔخشّفي و ٝثشٛا٘ذ خٛد سا ثب ايٗ
سغييشار سٌجيك دٞذ هشٚسي ٔيٕ٘بيذ.
اص ًشفي ٓذْ ٚػٛد لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسار ؿفبف  ٚدليك ٔٙؼش ث ٝػّت ٔؼؤِٚيز
سأٔيٗوٙٙذٌبٖ يب ثشدب وٙٙذٌبٖ فوبي ػبيجش اص خٛد دس لجبَ ٔخبًشار ايؼبد ؿذٜ
ٔيؿٛد .ثٙبثشايٗ سٕٔيٓ لٛا٘يٗ ٔخشّف دس حٛصٜي فوبي حميمي ثٔ ٝؼبصي ثب دس
ِ٘ش ٌشفشٗ ٔالحِبر ٔشث٘ ٚ ًٝٛيض سذٚيٗ لٛا٘يٗ ػذيذ ٔخلٛف ايٗ فوبٞب ثٝ
هبثٌٙٔٝذ وشدٖ فشآيٙذٞب وٕه ٕ٘ٛد ٚ ٜاص ػشدسٌٕي ٔشِٛيبٖ سأٔيٗ أٙيز دس
ٔمبثّ ٝثب ٔخبًشار  ٚؿٙبػبيي  ٚثشخٛسد ثب ٔؼشٔيٗ ػٌّٛيشي ٔيٕ٘بيذ.
يىي ديٍش اص ٔالحِبر لب٘٘ٛي دس خلٛف حٛصٜٞبي فٙبٚسي اًالٓبر ٚ
اسسجبًبر ،حبوٕيز ِ٘بْٞبي لوبيي ٔشٔذد ثش يه صيشػبخز يىذبسچ ٝاػز .ثٝ
ٓٛٙاٖ ٔظبَ اٌش ػبصٔب٘ي دػششػي سا ٜدٚس ث ٝػبٔب٘ٞٝبي فٙبٚسي اًالٓبر ٚ
اسسجبًبر خٛد سا ثشاي ٔذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ خٛد فٔبَ ٕ٘بيذ ،أىبٖ ثشٚص ٔخبًشاسي
ثشاي ايٗ ػبٔب٘ٞٝب اص ٔىبٖٞبيي دس خبسع اص لّٕش ٚلب٘ ٖٛوـٛس ثشاي ػبٔب٘ ٝثٝ
ٚػٛد ٔيآيذ .اص آٖػب ٔحُ ٚل ّٛػشْ سا ٕ٘يسٛاٖ ٌٔبثك لٛا٘يٗ ٔشػ ْٛدس فوبي
حميمي سٔشيف ٕ٘ٛدٕٔ ،ىٗ اػز سفبٚر لب٘٘ٛي ٔٛػت ٓذْ أىبٖ ديٍشد ٚ
ثشخٛسد ثب ٔؼشْ يب ٔؼشٔبٖ ؿٛد.
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ثٛٙٓ ٝاٖ آخشيٗ ٔالحِ ٝدس ايٗ ثخؾ ث ٝسفبٚر ٔفٔ ْٟٛبِىيز ِ٘ ٚبسر دس
حٛصٜٞبي حميمي ٔ ٚؼبصي ٔيدشداصيٓ .اٌشچً ٝجك لٛا٘يٗ ٔخشّف ٔٛػٛد دس
اوظش وـٛسٞب ،كبحجبٖ يه وبال يب ػبٔب٘ ٝدس لجبَ ّٕٓىشد خٛد دس ٔٛسد آٖ وبال
ٔخشبس ٞؼشٙذ  ٚسب صٔب٘ي و ٝفٔبِيز ٔبِهٔ ،خُ آصادي ديٍشاٖ ٘ـذ ،ٜدس
خلٛف ّٕٓىشد خٛد ٔٛسد ديٍشد لشاس ٕ٘يٌيش٘ذ ،أب يىذبسچٍي ػبٔب٘ٞٝبي
فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ٔفٔ ْٟٛبِىيز  ٚاخشيبسار ٔبِه سا دچبس سحٛالر
ٚيظٕٛ٘ ٜد ٜاػز .ثشسػي ٔفلُ ايٗ سفبٚرٞب ٘ ٚيبصٔٙذيٞبي لب٘٘ٛي دس ايٗ
خالكٕ٘ ٝيٌٙؼذ  ٚثيبٖ ايٗ ٔالحِبر سٟٙب ثشاي آؿٙب وشدٖ ٔخبًجبٖ ثب آٖٞب
كٛسر ٌشفش ٝاػز.
سازماودَی
ٔذيشيز ٞش فٔبِيز اػشايي ٘يبصٔٙذ ػبصٔب٘ذٞي  ٚايؼبد ػبخشبس ٔٙبػت اػز .اص
آٖػب و ٝثشلشاسي أٙيز ٔحيٌي ٘يبص ث ٝفٔبِيزٞبي اػشايي داسد ،ثشاي ٔٛفميز دس
ثشلشاسي أٙيز ٔحيٌي دس ٞش ػبصٔبٖ ثبيذ ػبخشبس الصْ ًشاحي  ٚديبدٜػبصي ؿٛد.
ٞيچ اٍِٛي طبثشي سا ٕ٘يسٛاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ػبخشبس اػشايي ٔٙبػت ٕٞيـ ٝثشاي
ٕٝٞي ػبصٔبٖٞب ديـٟٙبد وشد .ثشاي اػشمشاس ِ٘بْ أٙيز دس ػبصٔبٖ ثبيذ ثب سٛػ ٝثٝ
٘ٔ ّٛأٔٛسيز ،فشآيٙذٞبي ػبصٔب٘ي ،فٙبٚسي ،ؿشايي ٛٔ ٚلٔيزٞبي داخّي ٚ
خبسػي ػبخشبس ٔٙبػت سا اػشفبد ٜوشدٛٓ .أّي ٔب٘ٙذ اثٔبد ،لذٔز  ٚديچيذٌي
ػبصٔبٖ ٘يض دس ًشاحي ػبخشبس ٔٙبػت ثبيذ دس ِ٘ش ٌشفش ٝؿ٘ٛذ سب ٘يُ ث ٝاٞذاف
ػبصٔبٖ ثب ايٗ ػبخشبس سؼٟيُ ؿٛد.
ثب سٛػ ٝث ٝآٖچٌ ٝفش ٝؿذ ،حٛصٜي فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ٕٞ ٚچٙيٗ
حفبُز اص صيشػبخزٞبي آٖ ثب سٛػ ٝثٔ ٝبٞيز خٛد ٘يبصٔٙذ ػبخشبسي خبف،
ٌٔٙجك ثب ٚيظٌيٞبي ايٗ حٛص ٜاػز.
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ساختار وًيه
فٙبٚسي اًالٓبر اِٚيٗ ثبس دس اٚاػي لشٖ ثيؼشٓ سٛػي ؿشوزٞبي ثضسٌي ٔظُ
«آي.ثي.اْ» ٌٔشح ؿذ  ٚسِٛيذ ٘شْافضاسٞبيي و ٝوبسايي ػبصٔبٖ سا ثبال ثجشد دس
دػشٛس وبس لشاس داؿز .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٘شْافضاسٞبيي ٔب٘ٙذ ػبٔب٘ ٝا٘جبسداسي  ٚػبٔب٘ٝ
دشداخز حمٛق  ٚدػشٕضد  ٚيب ػبٔب٘ ٝحؼبثذاسي ٓشه ٝؿذ .ثب اػشفبد ٜاص ايٗ
٘شْافضاسٞب ٞضي ٝٙػبصٔبٖٞب وبٞؾ يبفش ٚ ٝدس ٘شيؼ ٝوبسايي آٖ افضايؾ ٔييبفز.
دس ٔشحّ ٝد ْٚحيبر فٙبٚسي اًالٓبر ٔٛه ّٛاطشثخـي ٔٛسد سٛػ ٝلشاس
ٌشفش ٚ ٝاػشفبد ٜاص ايٗ فٙبٚسي ثشاي افضايؾ احشٕبَ دػششػي ث ٝاٞذاف ٌٔشح
ٔيؿٛد  ٚػبٔب٘ٞٝبي اًالٓبسي ػذيذي ٔظُ ػبٔب٘ٞٝبي دـشيجبٖ سلٕيٓ ( ٚ )DSS
ػبٔب٘ٞٝبي خجش )ES( ٜثشاي وٕه ثٔ ٝذيشاٖ  ٚسحّيٍّشاٖ اسائٔ ٝيؿٛد .ثٛٙٓ ٝاٖ
ٔظبَ ،يه دضؿه ثب اػشفبد ٜاص يه ػبٔب٘ ٝخجشٌٕٔ ٜئٗ ٔيؿٛد و ٝدس

ػشيبٖ

ٔذاٚاي ثيٕبسٛٔ ،سد ٕٟٔي اص لّٓ ٕ٘يافشذ.
دس ػبَٞبي آخش لشٖ ثيؼشٓ ،فٙبٚسي اًالٓبر ٚاسد ٔشحّ ٝػٕٓ ْٛش خٛد
ؿذ ٚ ٜثب ٚسٚد ػبٔب٘ٞٝبي اًالٓبسي ساٞجشدي ،سحِٛي ِٓيٓ ثٚ ٝل ّٛديٛػز .دس
ايٗ ٔمٌْٚ ،هٔيز ثٌٝ٘ٛ ٝاي ؿذ  ٜو ٝػبصٔبٖٞب ثذ ٖٚاػشفبد ٜاص ايٗ ٘ ّٛػبٔب٘ٞٝب
لبدس ث ٝسلبثز ٘يؼشٙذ  ٚدس

٘شيؼ ٝي ةيسٛػٟي ث ٝآٖ ،ثٔن ا دچبس اهٕحالَ

ٔيؿ٘ٛذ .ثٙبثشايٗٔ ،يسٛاٖ ٌفز أشٚص ٜػبخشبس ػبصٔبٖٞب ثش اػبع ؿجىٞٝب ٚ
ػبٔب٘ٞٝبي اًالٓبسي  ٚاسسجبًي آٖٞب ؿىُ ٔيٌيشد.
ٞذف سئٛسي ػبصٔبٖ ،سؼٟيُ دس اسسجبًبرٕٞ ،بٍٙٞي  ٚوٙششَ اػز .دس
ٌزؿش ٝثشاي سحمك ايٗ ػٞ ٝذف ،ػبصٔبٖٞب ٔؼجٛس ث ٝافضايؾ سفىيه افمي ٚ
ٕٓٛدي ،ايؼبد ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي ػذيذ  ٚدشاوٙذ ٜوشدٖ فٔبِيزٞبي ػبصٔب٘ي اص
ِ٘ش ػغشافيبيي ثٛد٘ذ .ثب ُٟٛس  ٚثىبسٌيشي فٙبٚسي اًالٓبرٔ ،ذيشاٖ ثب اػشفبد ٜاص
ػبٔب٘ٞٝبي اًالٓبسي ٔيسٛا٘ٙذ ثًٛ ٝس اطشثخؾ فٔبِيزٞب سا ٕٞب ٚ ًٙٞوٙششَ
ٕ٘بيٙذ ٘ ٚيبص ثٔ ٝذيشاٖ ٔيب٘ي سا وبٞؾ دٙٞذ .دس ٘شيؼ ٝػبخشبس ػبصٔب٘ي ٔؼٌحسش
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خٛاٞذ ؿذٕٞ .چٙيٗ ،ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسي اًالٓبرٔ ،حذٚديزٞبي فيضيىي ٚ
ٔىب٘ي ديٍش ٘مـي دس سٔييٗ سشسيجبر ػبخشبسي ٘خٛاٙٞذ داؿز.
ثبيذ سٛػ ٝداؿز و ٝػشٓز ثبالي سغييش دس ٔحيي ػبصٔبٖٞب ٘ ٚيض سؿذ ٚ
سٛػٔٓ ٚ ٝشهٝي ػبٔب٘ٞٝبي ػذيذ فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ،دٛيبيي ٚ
اٌ٘ٔبفدزيشي ثيـششي سا دس ػبخشبس ػبصٔبٖٞب ٔيًّجذ .اص ًشف ديٍش
اٌ٘ٔبفدزيشي ػبخشبس ػبصٔب٘ي ،لبثّيز ٘ٛآٚسي  ٚثشخٛسد فٔبَ دس ٔمبثّ ٝثب
سغييشار ٔحيٌي سا ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔضيز ساٞجشدي ثشاي ػبصٔبٖ ث ٝاسٔغبٖ ٔيآٚسد.
چالشَای يريد فىايری اطالعات ي ارتباطات بٍ ساختار سازمان ي امىیت

ديؾ اص سحٛالر ٘يٕٝي د ْٚلشٖ ثيؼشٓ ،اوظش ػبصٔبٖٞب ػبخشبسي ٞشٔي داؿشٙذ .ثٝ
ٓجبسر ديٍش ػبخشبس ػبصٔب٘ي ثش اػبع ػّؼّٔ ٝشاسجي ثٛد و ٝدس آٖ ٔذيش ػبصٔبٖ،
ث ٝسٟٙبيي سلٕيٌٓيش٘ذٜي ػبصٔبٖ ثٛد  ٚػشيبٖ دػشٛسار  ٚػبٔبِ٘٘ ٝبسر  ٚوٙششَ
اص ثبال ث ٝدبييٗ دس ػبصٔبٖ ػشيبٖ داؿز .دس ٘مٌٝي ٔمبثُ ،ػشيبٖ اًالٓبر ٚ
ٌضاسؽٞبي ٔخشّف اص دبييٗ ث ٝثبال  ٚاص وّيٝي ػٌٛح ثٔ ٝذيش اسؿذ ػبصٔبٖ ٔٙشمُ
ٔيؿذ .ايٗ ػبخشبس ثبٓض ٔيؿذ ؤ ٓٞ ٝشصٞبي ػبصٔبٖ ٔ ٚحيي اص يه ػٓٞ ٚ ٛ
حيٌٝثٙذي ُٚ ٚبيف ٞش ثخؾ دس ػبصٔبٖ ٘يض اص ػٛي ديٍش وبٔال ٔـخق ثبؿٙذ.
دس ٘شيؼ ٝثشلشاسي أٙيز چ ٝدس ثشاثش سٟذيذار ٔحيٌي  ٚچ ٝدس داخُ ػبصٔبٖ ثب
اسائٝي دػشٛسإُِٔٞبي أٙيشي اص ثبال ث ٝدبييٗ أىبٖدزيش ثٛد .اص ًشف ديٍش
حيٌٝثٙذي دس ػٌٛح ٔخشّف ػبصٔبٖ ٚ ،دػششػي ٔحذٚد وبسوٙبٖ ػٌٛح دبييٗسش
ث ٝاًالٓبر  ٚػبيش ٔٙبثْ ػبصٔبٖ ،خٛد ثبٓض ايؼبد أٙيز ثيـششي ثشاي ػبصٔبٖ
ٔيٌشديذ.
ثب ٌؼششؽ اػشفبد ٜاص فٙبٚسيٞبي ٘ٛيٗ ث ٝخلٛف فٙبٚسي اًالٓبر ٚ
اسسجبًبر  ٚسحٛالر اػبػي ايؼبد ؿذ ٜدس ػبخشبس ػبصٔبٖٞب ،ؿىُ اسسجبًي دس
ػبخشبسٞبي ػذيذ ٔبٞيشبً ثب ٘ ّٛاسسجبى ثبال ث ٝدبييٗ دس ػبخشبسٞبي ٞشٔي ٔشفبٚر
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ؿذ ٜاػز .دس ػبخشبسٞبي ؿجىٝاي ػذيذ ػبصٔبٖٞب و ٝدس ثخؾ لجُ ث ٝآٖ اؿبسٜ
ؿذ ،ػشيبٖ اًالٓبر ديٍش ٘ ٝث ٝكٛسر اص ثبال ث ٝدبييٗ و ٝث ٝكٛسر دً ٚشف ٝدس
يه ؿجى ٝثشلشاس ٔيؿٛد .اص ًشف ديٍش سٔييٗ ٔشص ٌٔٙمي ػبصٔبٖ ث ٝػبدٌي
ػبخشبسٞبي ٞشٔي لبثُ سٔشيف ٘يؼز .دس ٘شيؼ ٝثشلشاسي أٙيز ِ٘ ٚبسر ثش آٖ ثب
اػشاي دػشٛسإُِٔٞبي اص ديؾ سٔييٗ ؿذ ٜأىبٖدزيش ٘يؼز .دس ايٗ ػبخشبس
ػذيذ ثبيذ حفَ أٙيز  ٚسٓبيز ٔالحِبر أٙيشي ث ٝكٛسر اسصؽٞبي ػبصٔب٘ي
 ٚاػششاسظي ػبصٔبٖ سٔشيف ؿٛد .ثذيٟي اػز و ٝػبٔب٘ٞٝبي ِ٘بسسي ثش ثشلشاسي
أٙيز ثبيذ ث ٝكٛسر يه ٚاحذ ثب ٔذيشيز ٔشٕشوض  ٚدشاوٙذ ٜدس وُ ػبخشبس
ؿجىٝاي ٚػٛد داؿش ٝثبؿذ.
يىي ديٍش اص ٘شبيغ ٌؼششؽ اػشفبد ٜاص فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ايؼبد
ػبصٔبٖٞبيي اػز و ٝث ٝكٛسر ػغشافيبيي ٔشٕشوض ٘يؼشٙذ .ػبصٔبٖٞبيي و ٝدفبسش
ٔشٔذدي دس ٘مبى ٔخشّف يه وـٛس يب دس وـٛسٞبي ٔخشّف د٘يب داس٘ذٕٝ٘ٛ٘ ،اي
اص ايٗ دػش ٝػبصٔبٖٞب ٞؼشٙذ .اص ًشف ديٍش ثؼيبسي اص ػبصٔبٖٞبي ٔجشٙي ثش
فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر لؼٕز ٕٓذٜاي اص وبسٞبي خٛد سا سٛػي وبسوٙبٖ
دس خب٘ ٝا٘ؼبْ ٔيدٙٞذ .ايٗ ٌؼششدٌي ػغشافيبيي ٓٞ ٚچٙيٗ دشاوٙذٌي وبسوٙبٖ
يىي ديٍش اص چبِؾٞبي ثشلشاسي أٙيز دس ػبصٔبٖ اػز.
ٓٞچٙيٗ ثب سٛػ ٝث ٝػشٓز ثبالي سغييش  ٚسؿذ فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ٚ
ث ٝد٘جبَ آٖ ػبخشبسٞب  ٚفشآيٙذٞبي ػبصٔب٘ي ،سٟي ٝدػشٛسإُِٔٞبي أٙيشي طبثز
ثشاي ػبصٔبٖ سمشيجب غيشٕٔىٗ ؿذ ٜاػز .اص ًشف ديٍش ِ٘بسر ثش أٙيز ػبصٔب٘ي
دٛيب دس ٕٝٞي اثٔبد ٘يبصٔٙذ دٛيبيي  ٚدا٘ؾٔحٛسي ٔؼؤٚالٖ أٙيشي ػبصٔبٖ اػز.
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برينسپاری
يىي ديٍش اص ٔفبٞيٕي و ٝاص ٘يٕٝي د ْٚلشٖ ثيؼشٓ دس حٛصٔ ٜذيشيز ػبصٔبٖٞب
ٌٔشح ؿذ ،ثحض ثشٖٚػذبسي خذٔبسي اػز و ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٞؼشٝي اكّي وؼت ٚ
وبس ػبصٔبٖ ث ٝحؼبة ٕ٘يآيٙذ .ايٗ ٔف ْٟٛو ٝثب ايؼبد ػبصٔبٖٞبي خذٔز ٔحٛس
سٚاع ثيـششي يبفش ،ٝدس اوظش ػبصٔبٖٞبي ثضسي ث ٝوبسٌشفش ٝؿذ ٜاػز .دس
خلٛف أٙيز  ٚث ٝخلٛف أٙيز ٔحيٌي ٘يض ٔب٘ٙذ ثؼيبسي ديٍش اص
ػشٚيغٞبي ٔٛسد ٘يبص ػبصٔبٖٞب ثبيذ ثشسػي ؿٛد و ٝآيب أىبٖ ثشٖٚػذبسي ٚػٛد
داسد يب خيش.
ثب سٛػ ٝث ٝحٛص ٜثحض و ٝثشٖٚػذبسي خذٔبر أٙيز دس ػبصٔبٖٞبي ٔجشٙي
ثش فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر اػز ،ثشخي اص ٔالحِبسي و ٝدس ثشسػي
ثشٖٚػذبسي خذٔبر ٔٛسد٘يبص ػبصٔبٖ ثبيذ ٔذِ٘ش لشاس ٌيشد ،دس ادأ ٝثحض
ٔيؿٛد.
آٖچ ٝدس سٔييٗ أىبٖ ثشٖٚػذبسي يه ػشٚيغ دس اثشذا ثبيذ ٔٛسد ثشسػي
لشاس ٌيشد ،ثحض ٞضي ،ٝٙفبيذ ٜثشٖٚػذبسي يه فٔبِيز اػز .ثذيٟي اػز
ثشٖٚػذبسي خذٔبسي وٞ ٝضي ٝٙداخّي ثٛدٖ آٖٞب ثيـشش اص فبيذٜاي اػز وٝ
ٔيسػب٘ٙذ ،ثشاي ػبصٔبٖٞب اغّت ٔٙبػت اػز.
يىي ديٍش اص ٓٛأّي و ٝثبٓض ثشٖٚػذبسي خذٔبر ٔٛسد ٘يبص ػبصٔبٖ
ٔيؿٛد ،سخلق ثبالي ٔٛسد ٘يبص ثشاي اسائ ٝايٗ خذٔبر اػز .چشا و ٝاص ًشفي
أىبٖ دشداخز ٞضيٞٝٙبي ثبالي اػشخذاْ دائٓ ٘يشٚي ٔشخلق آٖ خذٔز ٚػٛد
٘ذاسد  ٚاص ًشف ديٍش سخلق ثبالي افشاد دس اسائ ٝايٗ ٘ ّٛخذٔزٞب٘ ،بؿي اص
اسائ ٝػشٚيغ ث ٝػبصٔبٖٞبي ٔخشّف اػز.
ٓبُٔ ثٔذي ٔؤطش دس ثشٖٚػذبسي خذٔبر ػبصٔبٖ ،ا٘ذاص ٜػبصٔبٖ اػز .ثٝ
ٓجبسر ديٍش لذٔز ،ػبخشبس ،سٔذاد دشػ ٚ ُٙحؼٓ فٔبِيز ػبصٔبٖٞب دس
سلٕيٌٓيشي ثشاي ثشٖٚػذبسي خذٔبر ٔؤطش اػز.
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آخشيٗ ٓبّٔي و ٝدس ايٗ ٔخشلش ث ٝآٖ ٔيدشداصيٓ ،ثحض إٞيز ػشٚيغ ٚ
سأطيش آٖ دس سذا ْٚوؼت  ٚوبس اكّي ػبصٔبٖ اػزٞ .يچ ػبصٔب٘ي حبهش ٘يؼز،
ػشٚيؼي سا و٘ ٝمؾ ٕٟٔي دس سذا ْٚوؼت  ٚوبس خٛد داسد ثشٖٚػذبسي وٙذ .اص
ًشف ديٍش ثشخي سٟٔذار ػبصٔبٖٞب چ ٝدس ثخؾٞبي خلٛكي  ٚچ ٝدس ثخؾ
دِٚشي ثٟ٘ ٝبدٞبي ػيبػزٌضاس ِ٘ ٚبسسي دس إٞيز ثشخي ػشٚيغٞب ٔؤطش اػز.
يىي اص ٔحذٚديزٞبي ثشٖٚػذبسي و ٝدس ٔٛفميز يب ٓذْ ٔٛفميز ايٗ دػشٝ
اص فٔبِيزٞب ٔؤطش اػزٔ ،يضاٖ آؿٙبيي ثب فش ًٙٞػبصٔب٘ي  ٚدػششػي ثٙٔ ٝبثْ
اًالٓبر ػبصٔبٖ اػزٕٔٛٓ .ب سٕبْ ػبصٔبٖٞب دس ٔمبثُ ايؼبد دػششػي ث ٝاًالٓبر
ػبصٔب٘ي ثشاي ؿشوزٞب ٔ ٚـبٚساٖ ػبصٔبٖ ٔمبٔٚز ٔيوٙٙذ  ٚاص ًشف ديٍش ٓذْ
آؿٙبيي ػبصٔبٖٞبي اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبر ثب ؿشايي  ٚفش ًٙٞػبصٔبٖ ٔٛػت ثشٚص
ٔـىالر ديؾثيٙي ٘ـذٜاي دس سٔبُٔ ػبصٔبٖٞب ٛٔ ٚفميز دس ثشٖٚػذبسي خذٔبر
ٔيؿٛد.
يىي اص ٓٛأُ ٔؤطش دس سلٕيٌٓيشي ثشاي ثشٖٚػذبسي خذٔبر ٔٛسد ٘يبص
ػبصٔبٖ ،ث ٝخلٛف دس ػبصٔبٖٞبي فٙبٚسي ٔحٛس ،داؿشٗ سخلق ثبال ٔ ٚؼشيبٖ
حشفٝاي دس ثشخي اص ايٗ خذٔبر اػز .سغييشار ػشيْ فٙبٚسي اًالٓبر ٚ
اسسجبًبر ٔٛػت ٔيؿٛد سب ٔذيشاٖ الذاْ ث ٝثشٖٚػذبسي خذٔبر ايٗ حٛص ٜاص
ػّٕ ٝأٙيز وٙٙذ.
ٕٞبًٖٛس و ٝلجُ اص ايٗ دس خلٛف سأٔيٗ أٙيز ٔشاوض حيبسي  ٚحؼبع
اؿبس ٜؿذ٘ ،مؾ ثٛدػ ٚ ٝسأٔيٗ ٔبِي دس اػضاي دشٚطٜٞبي أٙيشي ،ثب سٛػ ٝثٝ
ؿشايي ٚيظٜي ايٗ ٔشاوض وٓسً٘سش اػز .دس خلٛف ثشٖٚػذبسي خذٔبر
أٙيز فٙبٚسي اًالٓبر ٘يض ث ٝدِيُ حؼبػيز ايٗ ٔشاوض ّٓ ٚيسغٓ سخللي ثٛدٖ
حٛصٜٞبي ٔخشّف أٙيز ،الصْ اػز دس ثشٖٚػذبسي ايٗ دػش ٝاص فٔبِيزٞب
ٔالحِبر خبكي دس خلٛف إٞيز اًالٓبر  ٚفشآيٙذٞبي ػبصٔبٖ ِحبٍ ؿٛد
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 ٚدس كٛسر ِض ْٚايٗ فٔبِيزٞب ث ٝػبصٔبٖ سخللي ديٍشي ٚاثؼش ٝث ٝػبصٔبٖ
اكّي ٚاٌزاس ؿٛد.
يه ًشح أٙيز ٔحيٌي دس ٔشاوض فٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ؿبُٔ
ٔشاحُ ٔخشّفي اػز .فبسٕ اص ثشسػي دليك چشخٝي سأٔيٗ أٙيز ،اِٚيٗ ٔشحّ ٝاص
ٞش دشٚطً ،ٜشاحي ٔفٟٔٛي ػبٔب٘ ٝأٙيشي اػز .دس ادأ ٝايٗ ٔشحّ ،ٝدشٚطٚ ٜاسد فبص
ًشاحي ػٙبسيٞٛب  ٚسأٔيٗ سؼٟيضار ٔيؿٛد٘ .لت  ٚساٜا٘ذاصي ػبٔبٍٟ٘٘ ٚ ٝذاسي
آٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٔشاحُ ثٔذي خٛاٞذ ثٛد .اٌشچ ٝثٟشش اػز و ٝدس وّي ٝايٗ ٔشاحُ دس
ٔشاوض حيبسي ،حؼبع  ،ٟٓٔ ٚثشٖٚػذبسي كٛسر ٍ٘يشد ،أب دس كٛسسي و ٝأىبٖ
چٙيٗ ّٕٓي فشا٘ ٓٞجٛد ،الصْ اػز ٔشاحُ سلت  ٚساٜا٘ذاصي ٍٟ٘ ٚذاسي ثٝ
كٛسر دس٘ٚي ا٘ؼبْ ؿٛد  ٚدس هٕٗ دس وّيٝي ٔشاحُ ًشح ،ا٘شمبَ دا٘ؾ ٘يض
كٛسر دزيشد.
جايگاٌ مدير امىیت
ثب سٛػ ٝث ٝآٖچ ٝدس خلٛف إٞيز ٘ ٚمؾ أٙيز دس ػبصٔبٖ اؿبس ٜؿذٔ ،يسٛاٖ
٘شيؼٌ ٝشفز و ٝثشلشاسي أٙيز ػضء ُٚبيف ٔذيشيز ػبصٔبٖ اػز .ثٓ ٝجبسر
ديٍش سٟٔذ ٔذيشيز ػبصٔبٖ ث ٝثش٘بٔٞٝبي دذافٙذ غيشٓبُٔ دس وّيٝي حٛصٜٞب اص
ػّٕ ٝفٙبٚسي اًالٓبر  ٚاسسجبًبر ،سٟٙب اص ًشيك اػشاي ايٗ ثش٘بٔٞٝب سٛػي ٔذيش
اسؿذ ػبصٔبٖ سأٔيٗ ٔيؿٛد .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ الصْ اػز وّي ٝثش٘بٔٞٝب  ٚفشآيٙذٞبي
ديـٟٙبدي دس ايٗ حٛصٛٔ ٜسد ثشسػي  ٚسأييذ ٔذيشيز ػبصٔبٖ لشاس ٌيشد  ٚػذغ
سٛػي ٚي ثشاي اػشا ث ٝوّي ٝثخؾٞبي ػبصٔبٖ اثالٕ ؿٛد.
ثب سٛػ ٝث ٝايٗ ٔالحِٔ ٝيسٛاٖ ٔذيش أٙيز سا ٕ٘بيٙذٔ ٜذيشيز ػبصٔبٖ دس
خلٛف ٔؼبيُ أٙيشي  ٚدذافٙذي دا٘ؼز .دس ايٗ كٛسر الصْ اػز وّيٝ
ثش٘بٔٞٝبي أٙيشي دغ اص سأييذ  ٚاثالٕ ٔذيشيز ػبصٔبٖ سٛػي ٔذيش أٙيز دس وّيٝ

20

ثخؾٞب اػشا ؿذ ٚ ٜوّئ ٝذيشاٖ  ٚثخؾٞبي ػبصٔبٖ دس اػشاي دػشٛسإُِٔٞب ٚ
فشآيٙذٞب ثب ٔذيش أٙيز ٕٞىبسي وٙٙذ.
معماری امىیت
دس آخشيٗ ثخؾ اص ايٗ ٘ٛؿش ٝالصْ اػز ث ٝيىي اص ٔفبٞيٓ ػٛاٖ دس حٛص ٜػبصٔبٖ
 ٚأٙيز آٖ ثذشداصيٓ .ايٗ ٔفٕٔٔ ،ْٟٛبسي أٙيز دس ػبصٔبٖ ٘بْ داسد.
ِٔٛٙس اص ٕٔٔبسي سٔييٗ ػبخشبس وّي ٕ٘ ٚبي سٚؽٞبيي اػز و ٝػبصٔبٖ ٚ
ػبٔب٘ ٝسا دس ٞش حٛص ٜث ٝاٞذاف ٟ٘ب يي خٛد ٔيسػب٘ذ .ثٙبثشايٗ حٛصٜي ٕٔٔبسي
ٓال ٜٚثش ٚػ ٜٛػبخشبسي ،دسثشداس٘ذٜي ٚػ ٜٛسفشبسي  ٚفشآيٙذي ٘يض ٞؼز.
ٕٔٔبسي يه ػبٔب٘ ٝاص ػٙغ سخيُ اػز .ث ٝايٗ ٔف ْٟٛو ٝايٗ ٕٔٔبسي ثبيذ
ديؾ اص ثشداؿشٗ ٞش لذٔي ثشاي ساٜا٘ذاصي ػبٔب٘ ٝكٛسر ٌيشد .اص ًشفي ايٗ
ٔف ٓٞ ْٟٛثؼش ٝثٍ٘ ّٛ٘ ٝبٕٔٔ ٜبس ػبٔب٘ ٓٞ ٚ ٝثؼش ٝث ّٛ٘ ٝسلٛس اٚػزٕٟٔ .ششيٗ
وبسوشد ٕٔٔبسي ايؼبد ٔحّٕي ثشاي ادسان دس ٍٙٞبْ ًشاحئ ،ذيشيز ٚ
ٍٟ٘ذاسي ػبٔبٕ٘ٞ ٚ ٝچٙيٗ ِ٘بٔي ثشاي ا٘شمبَ ايٗ ادسان اػز .اٌش ٕٔٔبسي
ػبٔب٘ٛٔ ٝسد سٛافك  ٚسأييذ وّي ٝسلٕيٌٓيشاٖ ػبٔب٘ ٝلشاس ٌيشد ،ثؼششي ؿىُ
ٔيٌيشد و ٝث ٝوبسآيي ٌّٔٛةسش ،ػبخشبسي ث ٝسٚصسش ،ويفيز  ٚػبصٌبسي ثيـشش
ٚاٌ٘ٔبفدزيشي ثبالسش دس ٔمبثُ سغييشار ٔحيٌي وٕه ٔيٕ٘بيذ.
ٔؤِفٞٝبي اػبػي ٕٔٔبسي ٓجبسسٙذ اص :
سؼشيذٕٔٔ :بسي ثبيذ اص ٔؼبيُ ػضئي و ٝدس ػبخشبس وّي اطش ػذي ٘ذاسد،
ٔٙفه ؿٛد.
ٍ٘بٓ ٜمال٘ي ٕٔٔ :بسي ثبيذ ٓمال٘يز ٔحٛسي ٔٛػٛد دس يه ػبٔب٘ٚ ،ٝ
فّؼفٚ ٝػٛدي ٓٙبكش ٔ ٚىب٘يضْٞب سا سجييٗ وشد٘ ٚ ٜـبٖ دٞذ.
Rational
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ػبخشٕبٖ ٔفٟٔٛئٕٔ :بسي ثبيذ ٔفبٞيٓ ثٙيبٖ وٙٙذ ٜػبٔب٘ ٚ ٝػبخشبس آٟ٘ب
سا سجييٗ وٙذ.
يىذبسچٍي ٍ٘ب :ٜسجييٗ يهدبسچ ٝوُ ػبٔب٘ ٝيب ٔٛه ّٛخبف دس وُ
ػبٔب٘ ٚ ،ٝاسسمبء ٘مٌ ٝديذ.
وُ ٌشائي :سجييٗ يه ٍ٘ب ٜوُ ٌشا  ٚثؼيي (٘ٔ ٝشوت) اص ػبٔب٘ ٚ ٝسجييٗ
سٚح ٔ ٚغض ػبٔب٘.ٝ
 ٓٞثٙذي ِٔٛفٞ ٝب :سجييٗ ٓٙبكش ٔحٛسي  ٓٞ ٚثٙذي ٔ ٚحٛسٞبي ػبخشبس
 ٚسفشبس.
ٔيسٛاٖ ٕٔٔبسي ػبٔب٘ ٚ ٝػبصٔبٖ سا ديبدٜػبصي ّٕٓي ٍ٘شؽ ػبٔبٟ٘ي ٚ
ديذٌبٜٞبي وٍُ٘ش دس حٛصّٕٓ ٜيبسي دا٘ؼز.
ٔفٕٔٔ ْٟٛبسي دس حٛص ٜأٙيز ػبٔب٘ ،ٝثب ٔفٕٔٔ ْٟٛبسي ػبخشٕبٖ
ٔمبيؼ ٝاػز ٘ .مـٞٝبي ػبخشٕبٖ ؿبُٔ ثشداؿزٞبي اِٚيٝاي دس ٔٛسد

لبثُ
ثشق ،

ِِٝٛوـي ،وبثُوـيٚ ،سٚديٞب ،خشٚػيٞب ،دّٞٝب  ٚآػب٘ؼٛسٞب  ... ٚاػز .ثٝ
ٓال٘ ،ٜٚمـٞٝب ديذٌبٜٞبيي سا دس ٔٛسد ًشاحي وّي ػبخشٕبٖ ؿبُٔ ػبخز اص
٘ذ.
ػّٕ ٝسٔذاد ًجمبر ،ديٛاسٞبي دس٘ٚي  ٚثيش٘ٚي  ٚويفيز دـز ثبْ اسائ ٝي ن
ٕٞچٙيٗ ٘مـٞٝبي ديٍشي و ٝدس عًح دبييٗسش ٘ـبٖ دٙٞذ ٜچيذٔبٖ سؼٟيضار ثٝ
وبس سفش ٚ ٝػبخز ٔٛاد ٔٛسد٘يبص اػز ،ايٗ ٕٔٔبسي سا سىٕيُ ٔيوٙذ.
ٕٔٔبسي أٙيز ٘يض اص اكٔ َٛـبث ٝدس ٕٔٔبسي ػبخشٕبٖ اػشفبدٔ ٜيوٙذ سب
ثٙيبٖ دسػشي سا ثشاي سلٕيٌٓيشي دسثبسٚ ٜهْ  ٚاػشاي لٛا٘يٗ ،خشيذ ٘ ٚلت
سؼٟيضار  ٚسٓبيز ٔالحِبر ايؼبد وٙذ.
صيشٕٔٔبسيٞبي سِٛيذؿذ ٜدس ٍٙٞبْ ايؼبد ًشح ٕٔٔبسي اًالٓبر دليمب ؿجيٝ
ثٕٞ ٝبٖ ٘مـٞٝبي ٕٔٔبسي ػبخشٕبٖ ٞؼشٙذ .آٟ٘ب ٘ـبٖ دٙٞذ ٜساٜٞبيي ٞؼشٙذ وٝ
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أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي صيشػبخزٞب  ٚخذٔبر  ٚفٔبِيزٞبي

حبَ  ٚآيٙذٜ

ػبصٔبٖ سا هٕب٘ز ٔيوٙٙذ.
ثش اػبع اػشب٘ذاسد ٕٔٔ IEEE 1471بسي ػبٔب٘ ٝسؼؼٕي اص اػضاء  ٚسٚاثي
ثيٗ آٖٞب ً ٚشاحي  ٚسىبُٔ آٖٞب اػز .ثش ايٗ اػبع ٕٔٔبسي يه ػبصٔبٖ ؿبُٔ
صيش ثخـي ث٘ ٝبْ ٕٔٔبسي أٙيز خٛاٞذ ثٛد و ٝثش خالف ثؼيبسي اص صيشثخؾٞبي
ديٍش ػبٔب٘ ٝحٛص ٜاطشؽ ٔحذٚد ٘يؼزٕٔٔ .بسي أٙيز ،سٚح فٔبِيز  ٚهبٔٗ ثمب ٚ
دبيذاسي ػبٔب٘ ٝاػز  ٚدس وّي ٝفٔبِيزٞبي ٔخشّف ػبٔب٘٘ ٝفٛر ٕٛ٘ ٚد داسد.
ٕٔٔبسي أٙيز يه ػبٔب٘ ٝيب ػبصٔبٖ ؿبُٔ ػ ٝثخؾ اػبػي اػز و ٝايٗ
ثخؾٞب ٓجبسسٙذ اص:
ٔجب٘ي فّؼفي ،ؿبِٛدٜٞب  ٚاك َٛوّي أٙيز ػبصٔبٖ
فشآيٙذٞب  ٚػبصٚوبسٞبي ثشلشاسي أٙيز ،ايٕٙي  ٚدبيذاسي ػبصٔبٖ ٚ
فٔبِيزٞبي آٖ
ػبخشبس والٖ ٓٙبكش سـىيُ دٙٞذ ٚ ٜسٚاثي  ٚػبصوبسٞبي اسسجبًي ايٗ
ٓٙبكش
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