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بیمارستانهارانمیتوانباهیچمحیطدیگریمقایسهکرد،بهبیانبهتر

برای مختلف های زمینه در امنیت تامین و هستند متفاوت کامال ها آن

این بر عالوه درمانی مراکز این امروزه است. پیچیده کمی ها بیمارستان

و بیماران بایدسالمت دارند، اطالعات انتقالسریع و برقراری به نیاز که

همراهانآنهارانیزدرنظربگیرند.مراکزدرمانیهمهروزهوبهطور24

منظور به ویژه راهحلهای به پرداختن رو این از و دارند فعالیت ساعته

جلوگیریازخطاهایعملیاتی،کاهشخطرابتالبهعفونتهایبیمارستانی،

محافظتازبیمارانوتجهیزاتدرمقابلولتاژزیاداهمیتدوچندانیپیدا

میکند.

اگرنگاهیبهدادههایسازمانبهداشتجهانیبیندازیم،خواهیمدیدهر

سالنزدیکبه16میلیوننفربراثرعفونتهایبیمارستانیجانخودرااز

دستمیدهند.عفونتهایبیمارستانی،آندستهازعفونتهاییاستکه

فردبستریشدهدربیمارستانبهآنمبتالمیشودوتظاهراتبالینیآن

ممکناستدرحینبسترییاپسازآنبروزکند.اینموضوعباعثطوالنی

شدنزمانبهبودی،افزایشهزینهها،ناتوانیومرگمیشود.

دریکاتاقبیمارستانیمدرن،مطابقبااستانداردهایموجود،تجهیزات

و ها تلفن پزشکی، های دستگاه ها، کامپیوتر اتصال برای دهنده اتصال

تجهیزاتچندرسانهایمورداستفادهقرارمیگیرد.حالاگرازاینکابل

هادرنزدیکیتختبیماراستفادهشدهباشد،باتغییربیمار،

انتقالمیکروبهابهمالقات بیمارانبعدی، ریسکآلودگی

و ها کابل با افراد تماس اثر در تجهیزات دیگر یا کنندگان

کابل اینجااستکه پیدامیکند. افزایش پریزهایشبکه

کشیهایویژهبهکمکمیآیند.

R&MhealthLine محصولی تمام 
عیار برای کابل کشی بیمارستان ها 

راهحلیجامع

که است R&M شرکت جدید و جامع حل راه R&MhealthLine

کنند، آلوده را تجهیزات یا خود که آن بی تا دهد می امکان بیماران به

تمامیتجهیزاترالمسکنند.درستاستکهاینتجهیزاتآنتیباکتریال

اما نمیتواندجایگزینروشهایبهداشتیمعمولدرمراکزدرمانیشود،

به را ها دوره این در آلودگی خطر و درمانی مراکز عفونی ضد دورههای

شدتکاهشمیدهد.موادافزودنیترکیبشدهباموادپالستیکیبراساس

استانداردISO 22196آزمایشمیشوندتادرکاهشآلودگیباباکتری

Escherichia coli و Staphylococcusaureus چون عفونی های

موثرباشند.

محصوالتR&MhealthLineهماننددیگرمحصوالتاستاندارددرحوزه

باسیستمکابل باهمانکاراییهادستهبندیمیشوند.آنهاکامال شبکه

R&Mfreenetسازگارهستندوبصورتماژوالرتمامیناحیههای کشی

،RJ45 جک با هایی پریز میدهند. پوشش را یافته ساخت کابلکشی

درپوش و شیلد بدون و شیلددار  Cat.6A و Cat.6 کورد  پچ کابلهای

برایپورتهایخالیبخشیازدستهبندیتجهیزاتمخصوصاتاقبیمار

هستند.

اهمیتشبکههایارتباطیقابلاطمینان

عالوهبراین،وجودشبکههایارتباطیواطالعاتیقابلاطمینانبرایهر

زیر در ومشکل است.خرابی امریضروری ایدرحوزهسالمت موسسه

ساختشبکهمیتواندمضرباشدوحتیجانانسانهارابهخطراندازد.

کابلکشی وسیستم مطمئنشبکه زیرساخت یک وجود دلیل همین به

زیرساختموسسه اندازی راه در ترینمسائل اساسی اطمینانجزء قابل

بهداشتیودرمانیاست.
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اینبرنامههااحتمالداردروزانهچندگیگابایتاطالعاتتولیدکنند،هر

رایانهدرمراکزبهداشتیودرمانیبایدبتوانددرکسریازمیلیثانیهبهاین

اطالعاتدسترسیداشتهباشد.

براساس ISO 80001یاISO 27001 الزاماتبرایهمخوانیومدیریت

ریسکوکیفیت،نیاززیرساختهایایمنITاست.بهعنوانمثالمراکز

درمانیبایدبهصورتروزانهودرطولهمهتغییراتازاینکهبرنامههای

کاربردیپزشکی،اداریوچندرسانهایبرروییکدیگراثرمنفیندارند،

اطمینانپیداکنند.

R&Mراهحلسیستمامنیتی

سیستمامنیتیR&Mباکدگذاریرنگی،درپوشوبرچسببرایعالمت

گذاریاتصاالت،اینامرراامکانپذیرمیکند.باکدگذاریرنگیسیستم

امنیتیمرحله1،اجزایمتفاوتازیکسیستمیکسانمیتوانندبارنگهای

متصل یا و شده جدا ها کابل که زمانی در شوند. گذاری عالمت یکسان

LANمیشوند،درمرحله3امنیتیقفلهایمکانیکیبرایکانکتورهای

ازاستفادهنادرستوخطاهایعملیاتیجلوگیریمیکند.تنهاافرادمجاز

میتوانندقفلهارابازکنندوایناطمینانحاصلمیشودکهاتصاالتداده

برای نمیشود.همچنینضروریات قطع ناخواسته یا منتظره غیر بهطور

مستندسازیومدیریتسیستمکابلکشیبرمبنایاستانداردهایذکر

شده،تعریفمیشود.سیستم)R&MinteliPhy (AIMکهیکسیستم

خودکاروحرفهایمدیریتزیرساختاست،میتواندبهرعایتاینالزامات

کمککند.بااستفادهازاینسیستممیتوانتمامسیستمکابلکشیرا

ارائهکردوپچکردنبهطورخودکارودرزماندرستمستندمیشود.

دریکموسسهبهداشتیودرمانیسرویسهاوخدماتتحتشبکهمتفاوت

اطالعات میزان و کنند می فعالیت یکدیگر با همزمان طور به متعددی و

بیمارستان برای که جهت این از است. زیاد بسیار ها آن روزانه تولیدی

وجود است، مهم بسیار ودسترسیسریع امنیت میان توازن برقراری ها

شبکهایباکاراییباالضروریاست.

R&Mfreenetمتناسببامحدودهپلتفرم

است، نکرده اکتفا درمان از مراقبت های حل راه به تنها R&M شرکت

بلکهبهجزییاتپروژههایکابلکشیشبکهبرایموسسههایبهداشتیو

درمانیواردشدهوبهعنوانیکیازپیشگامانحوزهسالمتدرمسیریافتن

راهحلهایجامعبرایاینموسسات،گامبرمیدارد.

اطرافدستگاههایتشخیص بهفردی امنیتیوحفاظتیمنحصر الزامات

بیماریدرآزمایشگاههاواتاقهایعملوجودداردودسترسیبهفناوری

R&Mیکماژول بازیمیکند.شرکت اینجانقشکلیدی اطالعاتدر

به نیاز بدون که است کرده ارائه R&MsafeLine شبکه کردن ایزوله

تعمیرونگهداری،پریزهایشبکهراازتجهیزاتپزشکی،تفکیکگالوانیزه

میکندوهمسوبااستاندارد ISO 60601-1 کهخواستارتفکیکگالوانیزه

باالرفتن بیماراندربرابر باعثمحافظت ازشبکهاست، تجهیزاتپزشکی

این کند. می تضمین را ها دستگاه بودن اطمینان قابل و شود می ولتاژ

محصوالتصرفهجوییدرراهحلهایتجهیزاتپزشکیوافزایشقابلیت

اطمیناندادههارابههمراهداردوعملکردمستقلدستگاهرافراهممیکند.

همچنین،بااستانداردهامطابقتدارد،نیازیبهنرمافزاریامنبعتغذیهندارد

R&MsafeLineرا R&Mfreenetاست. پلتفرم بامحدوده ومتناسب

درچندمرحلهمیتواننصبکرد.

پیشگیریازخطاهایعملیاتی

سیستمهایکابلکشیشبکهاینقابلیترادارندتاازتعدادزیادیکاربر،

،(CIS( کلینیک  اطالعات سیستم کنند. پشتیبانی همزمان صورت به

،(PACS( تصاویر  آرشیودیجیتال ،(ERP( بیمار الکترونیکی ثبتسوابق

راهدور، از یامشاوره برایجلساتآموزشی HDویدیویی انتقالتصاویر

اشتراک و پرینتر خدمات اداری، برنامههای هشدارها، دور، راه از درمان

،IP مبنای بر مانیتورینگ ،WLAN شبکه ،IP تلفنهای فایلها، گذاری

سیستمهایامنیتیو...نمونههاییازاینکاربریهاهستند.ازآنجاکه
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پروتکلهایرابطRFIDشاملانواعمختلفیمیشودوهر

یکقابلیتها،مزایاومعایبمنحصربهفردخودرادارداما

را برچسب هر اطالعات بتوانند باید RFID های ریدر همه

بخوانندوپیادهسازیRFIDخاص،بایدفقطشاملشناسه

هایمنحصربهفردبرچسبباشد.ایندو،دالیلاساسیبرای

استانداردشدنمحتوایدادههایبرچسبRFIDهستند.

الوانارتباطپیشازاینبهتکنولوژیRFIDوکاربردهایآنپرداختهو

حالبهمعرفی)»RFID Class-1 Generation-2 («Gen-2 میپردازد.

دو و  Radio Frequency Identification مخفف  RFID تکنولوژی

EPCglobalاستانداردهاییاستکهتوسط»Gen-2«و»Class-1«واژه

به »Gen-2« و برچسب عملکرد به »Class-1« است. شده گردآوری

استانداردهایفیزیکیومنطقیاشارهدارد.سیستمطبقهبندینسلاول

)EPCglobal (Gen-1پرکاربردتریناستانداردتادسامبر2004بودو

سیستمنسلدوم)Gen-2(پسازآنموردتوجهقرارگرفت.

استاندارد»Gen-2«کهپساز»Class-1«درسال2004بهتصویبرسید،

مزایایبیشترینسبتبه»Gen-1«دارد.ازمزایای»Gen-2«میتوانبه

مواردزیراشارهکرد:

•یکاستانداردجهانیوقابلهمکاری

•سرعتخواندنسریعتروانعطافپذیرتر

•عملکردسریعترودقیقترازطریقاستفادهازپروتکلهایضدانسداد

پیشرفته

• روشیآسانتربرایاستقراربسیاریازریدرهادریکزمانبرایکاربران

نهایی

•خدماتوحریمخصوصیپیشرفته

بهکالسهایزیر بهعملکردوقابلیتها،برچسبهاینسلدوم باتوجه

تقسیممیشوند:

کالسUHF:0فقطخواندنی،برچسبمنفعل)Passive(ازپیشبرنامهریزی

شده

)WORM(؛یکبارنوشتنوخواندننامحدودHFیاUHF:1کالس

کالس2:برچسبهایمنفعلخواندنیونوشتنی،کهدرهرنقطهاززنجیره

تأمینمیتوانحافظهآنهارابازنویسیکرد.

کالس3:خواندنونوشتنباسنسورهایپردازندهکهقادربهضبطپارامترهایی

ماننددما،فشاروحرکتهستند.میتواندنیمهفعالیافعالباشد.

یکپارچه؛ های فرستنده با فعال های برچسب نوشتن و خواندن :4 کالس

میتواندبابرچسبهاوریدرهایدیگرارتباطبرقرارکند.

محتوای داده های برچسب 

RFID استاندارد شده است
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اضافیهستند. های قابلیت با اما 4 هایکالس برچسب مشابه :5 کالس

میتواندبرچسبهایدیگرراتأمینکندوبادستگاههایدیگربهغیراز

ریدرارتباطبرقرارکند.

)Integrated Circuit(ازیکآنتنویکتراشهRFID Gen 2برچسبهای

تشکیلشدهاند.درایننوعبرچسب،تراشههاازچهارنوعحافظه

تشکیلشدهاند.

(Reserved(حافظهذخیرهشده•

EPC(Electronic Product Code(حافظه•

TID(TAG ID(حافظه•

(User Memory(حافظهکاربر•

چهارحافظهایهستنددرادامهبهتوضیحهریکمیپردازیم.

حافظهرزروشده:
اینبخشازحافظهرمزحذف)Kill)ودسترسی)Access)بهحافظهراکه

هرکدام32بیتاست،ذخیرهمیکند.رمزعبورkillبرچسبرابهصورت

دائمغیرفعالمیکندوبهگونهاینوشتهشدهتاقابلیتنوشتنبرچسب

راتنظیموقفلکند.اینبانکحافظهفقطدرصورتیقابلنوشتناستکه

رمزعبورمشخصیتعیینکنیدودربرنامههاییکهحاویدادههایحساس

باشندمیتواندمفیدباشد.

:EPCحافظه
حافظهEPCاولینبانکحافظهقابلنوشتنکاربراست.اینبانکحافظه،کد

الکترونیکیمحصولراذخیرهمیکندوحداقل96بیتحافظهقابلنوشتن

دارد.درصورتیکهصاحبکسبوکاربخواهدعالوهبرکدیکتایبرچسب،

کدیکتایخودویاهراطالعاتدیگریرامانندنقطهمبدایاتاریختولیدبه

کاربرد،ازاینقسمتاستفادهمیکند.برخیازبرچسبهاتواناییاختصاص

بیتهایبیشتریراازحافظهکاربربهحافظهEPC،دارند.

:TIDحافظه
اینحافظههنگامتولیدICبرایذخیرهشمارهشناسهمنحصربهفردبرچسب،

توسطسازندهاستفادهمیشود.بهطورمعمول،اینقسمتحافظهقابلتغییر

نیست.

حافظهکاربر:
باشد، نیازداشته EPC بهحافظهبخش بیشترینسبت بهحافظه کاربر اگر

طور به کند. استفاده بیشتر اطالعات ذخیره برای کاربر حافظه از میتواند

معمول،حافظهداخلیبیشاز512بیتنیست،امابرخیازبرچسبها،حافظه

باالتریباحداکثر4K یا8Kبایتدارند.

امنیت شبکه الیه بندی شده مهاجمان را مغلوب می کند
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بشر زندگی در بیشتری های ریشه تکنولوژی گذرد، می زمان چه هر

فناوری کار،نقشزیرساختهای و نظامهایکسب باتوسعه میدواند.

اطالعاتاهمیتویژهایپیداکردهوامنیتاطالعاتبهموضوعبرجستهای

تبدلشدهاست.هرفعالیتیکهدردنیایآنالینشکلمیگیردبهامنیت

شبکهوابستهاست،چراکهبهطوردائممنابعآنشرکتدرمعرضتهدید

اینتهدیدهاوجوهمتفاوتیدارندودربسیاری اطالعاتیقرارمیگیرد.

ازمواردبهشکلویروسها،کرمها،تروجانها،جاسوسافزارها،سرقت

دادههاوسرقتهویتدیدهمیشوند.

یک کار و کسب آینده و منابع تواند می امنیت نقص هرگونه نتیجه در 

ناپذیری جبران های خسارت و دهد قرار سوءاستفاده مورد را شرکت

دنیای متداول ازسواالت یکی به که امنیتشبکه باشد. داشته دنبال به

به ها آن از و ذخیره را اطالعات تواند می تبدیلشده، اطالعات فناوری

خوبیمحافظتکند.

بااینوجوددرکنحوهکارکردامنیتشبکه،برایهمهضروریاست.دراین

راستامانیازبهچندینالیهامنیتیداریمتااگریکیشکستخورد،مهاجم

مجبورشودباالیهبعدیمقابلهکند.

رویکردعملیبرایحفاظتازداراییهایدیجیتال،باداشتندرکیپایهای

ازامنیتشبکهممکنمیشود.اگردرککلیاینمسالهایجادشودباپیاده

سازییکطرحامنیتی،استراتژیکیوتاکتیکیبدوناختصاصمنابعمالی

نامحدودوهزینههایکالن،موانعموثریبرایحفاظتپدیدمیآید.

بادرنظرگیریاینرویکرد،بهجهتافزایشسطحامنیتزیرساختجامع

فناوریاطالعات،ازراهکارهایامنیتیمرتبط،درتمامیسطوحوالیههای

الزم همین برای شد. خواهد استفاده سازمانی اطالعات فناوری معماری

استتامولفههایامنیتیبراساساستانداردمربوطبهتجهیزاتوگروههای

مختلفاعمالگردند.پسنیازبهالیهبندی،محسوسخواهدبود.درمحیط

فناوریاطالعاترویکردامنیتیالیهبندیشدهدرپنجالیهمختلفمتمرکز

میشود:

1.پیرامون

2.شبکه

3.میزبان

4.برنامهکاربردی

5.دیتا

هریکازالیههایامنیتیوظیفهایدارند.اینالیههامانندالیههایشبکه

بهالیهباالییخودسرویسارائهمیکنندوفعالسازیآنرابرعهدهدارند.

الیه»امنیتزیرساخت«،الیه»امنیتسرویس«رافعالکردهواینالیهنیز

الیه»امنیتکاربرد«رافعالمیکند.آسیبپذیریهرکدامازالیههابا

دیگریتفاوتداردواینویژگیباعثآسانترشدنبرخوردباتهدیدها

خواهدبود.

ایمنسازیشبکه برای بندیشده الیه رویکردی ادامه در

معرفیمیشود.اینرویکردهمیکاستراتژیتکنیکیاست

کهابزاروامکانمناسبیرادرسطوحمختلفدرزیرساختار

شبکهشماقرارمیدهدوهمیکاستراتژیسازمانیاست

کهمشارکتهمهراازهیأتمدیرهتاقسمتفروشمیطلبد.

امنیت شبکه الیه بندی شده مهاجمان را مغلوب می کند
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الیهامنیتزیرساخت
ابزارهایشبکهرا انتقالو الیهامنیتزیرساخت،امنیتامکاناتشبکه

ازاجزاعیاصلیشبکه،سرویسهاو بهنحویتوصیفی تامینمیکندو

کاربردهایهرکداماست.

الیهامنیتسرویس
اینالیهعهدهدارمهیاکردنامنیتسرویسهاییاستکهسریسدهندگان

بهمشتریانعرضهمیکنند.اینسرویسهاشاملسرویسهایپایهمانند:

VOIP،VPN،:وسرویسهایخاصمانند...،DNSسرویس،AAAسرور

QOSو...است.الیهامنیتسرویسازسرویسدهندگانومشتریانآنها

دربرابرتهدیداتامنیتیبالقوه،محافظتمیکند.

الیهامنیتکاربرد
اینالیهرویکاربردهاییکهدردسترسکاربرانقرارمیگیردتمرکزدارد.

های سرویس کننده فراهم سوی از است ممکن شبکه تحت کاربردهای

کاربردی)ASPs(بهصورتتامینکنندهثالثارائهشود.برایناساسدر

اینالیهچهارهدفرامیتواندرخطرتهدیدقلمدادکرد.اینچهارهدف

و فراهمکنندهفرعی کاربرد، فراهمکنندگان کاربرد، کاربران از: عبارتند

فراهمکنندهسرویس.

امنیت متخصصان که است اصطالحی )WorkFactor( عملکرد ضریب

امنیتالیه ازآناستفادهمیکنندومفهموممهمدرپیادهسازی شبکه

بندیاست.ضریبعملکردمیزانتالشیاستکهیکنفوذبرایتحتتاثیر

قراردادنیکیاتعدادیازسیستمهاوابزارهایامنیتی،انجاممیدهد

وباعثرخنهکردندرشبکهمیشود.شبکهایکهضریبعملکردباالیی

داردبهسختیمورددستبردقرارمیگیردودرمقابلشبکهایباضریب

عملکردپایینبهراحتیمختلمیشود.اگرهکرهاضریبعملکردشبکه

شماراکهدرنتیجهالیهبندیارتقایافتهاست،باالارزیابیکننداحتماال

شبکهشمارارهامیکنندوبهسراغشبکههاییباامنیتپایینترمیروند.

سازی ایمن برای را خوبی عملی رویکرد ها تکنولوژی این از استفاده

داراییهایدیجیتالشمابههمراهدارد.ازآنجاییکهبودجهومنابعبرای

پیادهسازیتمامابزارهاوسیستمهامحدوداست،نیازاستتاشبکهخود

راارزیابیکنیدوباتوجهبهمنابعدراختیار،ترکیبیازسیستمهایامنیتی

کهباالترینسطحامنیترابرایمحافظتایجادمیکنند،پیادهسازیکنید.

آینده، تحت تاثیر همه
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هوشمصنوعیچیست؟هوشمصنوعی )Artificial intelligence) بهعنوان

بهساختماشین اینرشته تعریفشدهاست. کامپیوتر ازعلوم ای شاخه

هایهوشمندیمیپردازدکهمانندانسانهاعملمیکنندوواکنشنشان

میدهند.یکعاملهوشمند،شانسموفقیتخودراپسازشناختوتجزیه

وتحلیلمحیطاطرافش،افزایشمیدهد.برایهمیندورازذهننیستکه

درآیندهاینزدیکهوشمصنوعیزندگیبیشترانسانهاراتحتتاثیرقرار

دهد.اگرمیخواهیدبدانیدچهچیزیدرانتظاربشرخواهدبود،درادامهبا

ماهمراهباشید.

بهگوشمیرسد.خیلی زیاد ها روز این که ایاست واژه هوشمصنوعی

ازافرادهنوزهمباشنیدناینکلمهبهرباتهافکرمیکنند،رباتهایی

کهکارهاراآسانمیکنندوقراراستجایانسانهارابگیرند.زمانیکه

تکنولوژیاست منظورمان واقع در کنیم، ازهوشمصنوعیصحبتمی ما

تفکر عنوان به ما چه آن با قطع طور به تفکر این دارد. تفکر قابلیت که

تقلید آن از دارد تالش اما دارد، بسیاری های تفاوت شناسیم می انسانی

کند.بسیاریازکارهایروزانهماتاثیرگرفتهازهوشمصنوعیاست.جست

وجویاینترنتی،شبکههایاجتماعی،اتومبیلهایخودران،سیستمهای

تشخیصچهرهو...تنهامواردیازنقشهوشمصنوعیمحسوبمیشود.

هوشمصنوعیبرمراکزدادههماثرگذاشتهاستودرجایگاهیکابزارمی

برای توانددادههاراموردبررسیقراردهد.آنومالیهاییوجوددارندکه

انسانقابلتشخیصنیستند،دراینجانیزهوشمصنوعیبهکمکمیآید

وآنهاراتشخیصمیدهد.آنومالیبهرفتارهایناهنجاریگفتهمیشود

کهباقوانینازپیشتعیینشدهمطابقتندارد.هوشمصنوعیبرایمدیریت

استشیوه بنا و استفادهمیشود داده مراکز در امنیت تامین و تر راحت

ازبین400کارشناسدرشرکتها،99درصدازآنهامعتقدهستندکهدر

مجموعهوشمصنوعیباعثافزایشامنیتشرکتشانخواهدشد.همچنین

87درصدازآنهادرحالحاضرازهوشمصنوعیاستفادهمیکنندو74

درصداعتقاددارندبهزودیسازمانهانمیتوانندامنیتدیجیتالیرابدون

استفادهازهوشمصنوعیفراهمکنند.

بااینوجودهوشمصنوعیباتمرکزبررویصرفهجوییعملیاتی،بیشتردر

مراکزدادهبرایبهبودعملکردوفرآیندهایموجودمورداستفادهقرارمی

گیردوبادقتبیشترینسبتبهدیگرفناوریها،خطراتشناختهشدهرا

پیشبینیمیکند.شرکتهادرحالافزودنهوشمصنوعیبهمحصوالت

خودهستندواگرشرکتهاییمانندشرکتهایتامینکنندهامنیتموفق

نشوندجاییبرایهوشمصنوعیبازکنند،بهسرعتدرجایگاهیعقبتراز

رقیبانقرارخواهندگرفت.

اگربخواهیمبهیکیازنقاطقوتهوشمصنوعیاشارهکنیم،بیشکتوانایی

آندربررسیسریعحجمزیادیازدادههاخواهدبود.باپدیدآمدنتغییرات

درمراکزداده،نیازاستقوانینفایروالبهصورتدستیتغییرکند.ایناتفاق

برای که را اپلیکیشنهایی و شده درک مصنوعی هوش توسط سرعت به

امنسازی،مناسبآنشرایطهستند،انتخابمیکند.سپسقوانینجدید

سیستمهای همچنین میکند. بازنویسی اپلیکیشنها کمک به را فایروال

دارد، انسان برای زیادی اهمیت که رفتارهایی روی بر میتوانند هوشمند

با مدلسازی سختافزار حرارت میزان مثال برای کنند. تمرکز بیشتر

فعالیتهایعادیمقایسهشودیااینکهزمانهایدسترسیانفرادیهریک

ازکاربرانبهسیستم،بایکدیگرمقایسهوآنومالیهاکشفشود.

هوشمصنوعیتجاربگذشتهرایادمیگیردوخودشراباشرایطتطبیق

میدهد.بهعالوهبرایاستفادهسادهترازابزارهایامنیتینقاطضعفرا

تشخیصدادهوکدوزیرساخترابرایآسیبپذیریهابررسیمیکند.

ارائهراه توجهشرکتهایآیندهنگرمعطوفهوشمصنوعیخواهدبودو

کارهاینوآورانهجزءاهدافتمامیشرکتهاوسازمانهایپویاوفعالدر

اینزمینهاست.سرمایهگذاریهایفراوانیدراینبخشاتفاقمیافتد،در

نتیجهمشاهدهپیشرفتوتوسعهایقابلمالحظهدرصنعتمرکزدادهدور

ازذهننیست.برداشتنگامی،هرچندکوچک،دراینراستامیتواندبرای

تمامیشرکتهایفعالاینحوزهمفیدواقعشودوهمگیازمزایایآنبهره

مندشوند.

طراحی،مدیریتوراهاندازیمراکزدادهراتغییردهد.

گسترشهوشمصنوعیبهآرامیدرحالانجاماستودرچند

سالآیندهاستفادهازآندرابعادمحدودومحافظهکارانهپیش

آنالیز راستای در تکنولوژی پیشرفت با همگام رفت. خواهد

از بیشتری تعداد تر، گسترده طور به ها الگو و روابط کردن

سازمانهاوشرکتهایبزرگازهوشمصنوعیبهرهخواهند

بردوآنرادرمحدودهوسیعیازمتغیرهانظیرتاثیراتزیست

محیطی،مقاومتوپیکربندیتجهیزاتبهکارمیگیرند.

WalefieldResearch Webrootو براساستحقیقاتشرکت
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