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 (بخش دومBPMN)  ()"بي پي ام ان"مروري بر 

 بخش دوم

 

 (BPMN) ان ام پي بي ی تاريخچه

 

شرکت پیشرو در صنعت کسب و کار الکترونیکي و  21با سرمايه گذاري  1111که در آگوست  (BPMI)ي غیر انتفاعي بي پي ام آي موسسه

 (B2B)ي کسب و کار الکترونیکي و خدمات بنگاه به بنگاه رايندهاي کسب و کار با هدف توسعهبراي ترويج و ارتقاي استاندارهاي عمومي ف

و   (BPMI)آي ي بي پي ام موسسه 1112ارائه نمود در سال  1112واسط سال را در ا (BPMN 1.0)ي بي پي ام ان  ايجاد گرديد اولین نسخه

به  (BPMN)پي ام ان بي ي آن خود را ادغام نمودند و در نتیجه هاي کسب و کارهاي مربوط به مديريت فرايند الیتفع (OMG)گروه او ام جي 

 توسط گروه او ام جي  1112و  1112هاي  در سال BPMN 1.2و   BPMN 1.1هاي  نسخه. د گروه او ام جي پذيرفته شدعنوان استاندار

(OMG) ارائه گرديد و نسخه بتايBPMN 2.0   هاي مدلسازي ي ابزار فروشنده 11جي فهرستي از منتشر گرديد گروه او ام  1113در سپتامبر

بر اين حقیقت استوار است که بي پي ام  اين موفقیت (OMG,2010)کنند  تشان از بي پي ام ان پشتیباني ميرا منتشر نموده است که محصوال

تفاده شده و به آنان اجازه نمادهاي استاندارد تصويري را ارائه نموده است که براي تحلیل گران کسب و کار با سهولت اس (BPMN)ان

 (Vozler,2010) .نمايد ن فراهم ميسازي و تبادل فرايندهاي کسب و کارشان در داخل سازمان و با شرکاي خارجي کسب و کار سازما مستند

 

 

 (Shapiro,2010)  (BPMN)سیر زمانی بی پی ام ان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بدان عمل نکند  اگر چه او خود،  سخن طيب و پاکيزه را از هر که گفت بگيريد،(: ع)امام محمد باقر
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 (BPMN)بي پي ام ان اصول

 

2)يک نمودار فرايندهاي کسب و کار
BPD)  از مجموعه اي

از عناصر گرافیکي تشکیل شده است که اين عناصر امکان 

ي فرايندهاي کسب و کار را  ي آسان نمودارهاي ساده توسعه

نمايد به نحوي که براي اغلب تحلیل گران کسب و  فراهم مي

اين عناصر، متفاوت از يکديگر و طوري . کار قابل فهم باشد

براي . مدلسازها آشنا باشدشوند که براي اغلب  انتخاب مي

مثال فعالیتها به شکل مستطیل و تصمیمات به شکل لوزي  

ي بي پي ام ان، ايجاد  هاي توسعه يکي از انگیزه. هستند

هاي کسب و کار است به  مکانیسمي ساده براي تولید مدل

هاي ذاتي  نحوي که همزمان قادر به اداره نمودن پیچیدگي

رويکردي که براي اداره نمودن . فرايندهاي کسب و کار باشد

هاي متضاد اتخاذ شده است،  اين دو جنبه از نیازمندي

اين کار  با. هاي گرافیکي عناصر است بندي جنبه دسته

شود که  ي عناصر تشکیل مي ها ي کوچکي از دسته مجموعه

ي نمودار فرايندهاي کسب و کار به راحتي نوع عناصر  خواننده

با وجود . فهمد ي نمودار را شناخته و مي اصلي تشکیل دهنده

تواند براي  تري مي هاي اصلي، تغییرات و اطالعات اضافه دسته

سي در شکل و هاي پیچیده بدن تغییر اسا پشتیباني از نیازمندي

 رچها.  (white,2006).تواند اضافه شود شمايل نمودار مي

ي بي پي ام ان  ي اصلي عناصر تشکیل دهنده دسته

(BPMN) عبارتند از: 

 

 

 (Flow Objects) عناصر جريان -

  (Connecting Objects)عناصر اتصال دهنده -

 (SwimLanes) خطوط شنا -

 (Artifacts)     ها  سازه -

 

 عناصر جريان

داراي سبه عنصبر    (BPD)يک نمودار فرايند کسبب و کبار  

اصلي  جريان است طوري که الزم نیست مدلسبازها، تعبداد   

زيادي از اشکال متفاوت را شبناخته و بیاموزنبد ايبن عناصبر     

 :عبارتند از 

 (Gateway)مبدخل ، (Activity)، فعالیت(Event)رويداد

که اشکال و تعاريف مختصر اين سبه عنصبر اصبلي در زيبر     

 .آمده است

 

1
 Business Process Diagram 
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 .تواند انجام دهد ی کاری است که به خوبي مي اندازهقيمت و ارزش هر کس به (: ع)امام علي
 

 

يدادها بر اين رو. افتد مسیر فرايند کسب و کار اتفاق مي شود و چیزي است که در يک رويداد به شکل يک دايره نشان داده مي:  رويداد

هاي توخالي هستند و که با قرار گرفتن نشانگرهاي  رويدادها دايره. يا پیآمد دارند (-trigger-ماشه) گذارد و معموال علت جريان فرايند تاثیر مي

شود سه نوع رويداد بر اساس زمان وقوع و تاثیر گذاري آنها در  رويداد مشخص مي (Result)يا پیامد (Trigger)داخلي نوع علت متفاوت

 .رويداد آغازين ، میاني ، پاياني که به شکل هاي زير هستند: جريان وجود دارد

 

  

 

 .رويداد در شکل زير نشان داده شده استانواع نشانگرهاي داخلي براي تفکیک علت يا پیامد 
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 .ثمره تفريط و کوتاهي پشيماني است و ثمره دور انديشي سالمت(: ع)امام علي
 

 نام  مهدی زنده: تهيه کننده

 

 .دهد راي کاري است که سازمان انجام ميي کلي ب واژهشود و يک  هاي گردنشان داده مي يک فعالیت به شکل مستطیل با گوشه: فعاليت

  (Sub-process) ، زير فرايند(Task) باشد انواع فعالیت عبارتند از وظیفه (Compound)يا ترکیبي (Atomic)تواند تجريه ناپذير فعالیت مي

ت فلش گرد شده در در پايین مستطیل و فرايند تکراري با عالم (+)که زير فرايند با عالمت مثبت کوچکي  (Looped) وظیفه تکراري  و

 (شکل زير) .شود مستطیل مشخص مي

 

شود و براي  ک مدخل به شکل لوزي نشان داده ميي: مدخل 

 (divergence)واگرايي و (convergence) کنترل همگرايي

خلي نوع کنترل رفتار را نشانگرهاي دا. شود توالي جريان استفاده مي

 (شکل روبرو. )کند اعالم مي
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 .رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است(: ع)امام صادق
 

7 
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 مجارستان

 ساختار دولت الکترونيک

 ي در راستاي توسعه گستردههاي  ، تالش2339از سال 

در . ها شده است هاي تکنولوژي اطالعات در وزارتخانه استراتژي

استراتژي اطالعات اجتماعي را با استراتژي  ،، دولت1119سال 

 .دولت الکترونیک منطبق کرد

اصلي دولت  ي سیستم الکترونیکي خدمات مرکزي، شامل شاخه

الکترونیک، پرتال بخش دولت و خدمات قابل دسترسي توسط 

. ورود ارباب رجوع و مرکز اطالعات مشتريان است ي آن، دروازه

ورود ارباب رجوع  ي ولت و دروازهپرتال د ي وسیلهه اين سیستم، ب

نهاد  22خدمات دولت الکترونیک براي استفاده  ي براي ارائه

 .يافتتوسعه 

ترين خدمات، مربوط به مالیات و خدمات مربوط به  محبوب

افراد از طريق نام کاربري  .هدايت براي تحصیالت تکمیلي است

 .توانند به اين خدمات دسترسي پیدا کنند و رمز عبور مي

ارباب رجوع، اسناد  ي توانند از طريق دروازه شهروندان اغلب مي

 . الکترونیکي را براي مسئولین دولتي ارسال کنند

 

 

 

 الکترونيکي هويت مديريتهای  سيستم وضعيت

 زيادي نیاز الکترونیک دولت خدمات دستیابي به مجارستان

 حال در. کنند ارائه تدريج به دارد قصد و کند مي احساس

 مرکزي شناسايي سیستم يک از مديريتي، سیستم حاضر،

 استفاده با. شود مي نامیده 2يمشتر ي دروازه که کند مي استفاده

 نام و عبور ي کلمه طريق از توانند مي شهروندان سیستم، اين از

 خدمات ديگر و الکترونیک دولت خدمات ي کلیه به رمز

 را دولتي مسئولین تمام مجارستان .يابند دسترسي الکترونیکي،

 به که شود مي ارائه خدمتي که زماني تا است کرده موظف

 استفادهي مشتر ي دروازه از ،دارد نیاز الکترونیکي شناسايي

 .کنند

 ي استفاده امکان از اطمینان کسب سیاست، اين از هدف

 از الکترونیک دولت الکترونیکي خدمات از شهروندان، ي همه

 غیر هاي بخش براي امکان اين .است يمشخص سیستم طريق

 سیستم اين به بتوانند تا است شده فراهم تدريج به نیز دولتي

 .يابند دسترسي

 

1-client gate 



 .هيچ کس روز قيامت در امان نيست، مگر آن که در دنيا خدا ترس باشد(: ع)امام حسين
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 مستندات پروژه: منبع

 

 به اقدام سیستم، امنیت افزايش براي مجارستان ،1112 سال در

 استفاده طريق از PKI بر مبتني هويت احراز سیستم از استفاده

  .کرد هوشمند کارت از

 استفاده شناسه عنوان به ييمجزا اطالعات از مجارستان، در

 ي شماره مالیات، ي شماره: از عبارتند ها آن ترين مهم. شود مي

 در. شخصي شناسايي کد و دانشجويي ي شماره اجتماعي، مینأت

 هر...  و اساتید معلمین، دانشجويان، آموزان، دانش حاضر، حال

 ملي سیستم يک که دارند اي جداگانه شناسه ي شماره کدام

 هاي کارت با و است داده تشکیل را الکترونیکي هويت مديريت

 چنین هم .است ارتباط در پرورش و آموزش وزارت الکترونیکي

 سیستم اصلي بخش اطالعات کهرا  افراد شخصي اطالعات

. کند مي مديريتيک بخش مرکزي  است، کشور جمعیت ثبت

 در شناسايي براي سند نوع سه قانوني، الزامات وجود دلیل به

 کارت از :عبارتند سند سه نيا شود؛ مي استفاده مجارستان

 از استعاره بنابراين،. يرانندگ ي نامهیگواه و گذرنامه ،ييشناسا

 از شناسايي براي افراد اکثر اما. اجباري نیست شناسايي کارت

 از مجارستان در که گفت توان مي درنهايت .کنند مي استفاده آن

 :شود مي استفاده زير هاي کارت

 سال 21 باالي افراد براي شخصي شناسايي کارت 

 افراد آدرس و شناسايي رسمي ي گواهینامه 

 اجتماعي مینأت کارت يیدأت براي رسمي ي گواهینامه 

 مالیات کارت 

 تحصیل و دانشجويي کارت 

 

 

 

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهای  کاربرد

 ها آن ارزيابي

 

 کاربردها( الف

 براي الکترونیک دولت توسط شده ارائه خدمات ترين مهم به زير در

 :شود مي اشاره شهروندان

 تواننبد  مبي  نیبز  خبارجي،  شبهروندان ) اجتماعي مینأت کارت 

 سبالمت  خدمات از تا کنند دريافت شناسايي براي اي شماره

 .(گیرند بهره

 دانشجويان کارت 

 مالیات پرداخت کارت 

 ارزيابي( ب

 ي دورازه طريق از الکترونیکي ملي کارت از استفاده زيرساخت

 براي ديگرهاي  سیستم اکثر. است پذير نامکا ،يمشتر

 باشند هماهنگ سیستم اين با بايد پذيري، انطباق

 

 



  

ه وعدهاش عمل رود، و تا ب دهد زير بار مسؤوليت مي اما وقتي وعده مي. انسان تا وعده نداده، آزاد است(: ع)امام حسين

 .نکند رها نخواهد شد
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هاتازه  

 

جلسه شوراي راهبردي کارت هوشمند هشتاد و چهارمین 

با حضور رياست محترم سازمان  29/11/2932ملي در تاريخ 

در اين جلسه  .مجري طرح، معاونین و مشاورين برگزار شد و

ارائه گرديد در ادامه موضوع ويژگیهايي کارت هوشمند آلمان 

و  جمع آوري اطالعات توسط متقاضیان کارت مطرحسامانه 

تجهیزات پیشخوان نمونه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد 

جام و امکان ثبت نام از همکاران سازمان و تا شنبه آينده ان

ارزيابي فرايندهاي جمع آوري اطالعات، ثبت نام، بهنگام 

سازي اطالعات نسبي و سببي و صدور کارت هوشمند ملي 

جلسه شوراي مین پنجهشتاد و  فراهم گردد همچنین

با  23/11/2932راهبردي کارت هوشمند ملي در تاريخ 

مجري طرح، معاونین و  حضور رياست محترم سازمان و

 .مشاورين برگزار شد

 

 

 کارت هوشمند ملي شوراي راهبردي  برگزاري جلسات

گزارش ارزيابي راهکارهاي تامین کارت از  در اين جلسه

منابع داخل تشريح و بعد از بیان وضعیت پیشرفت پروژه 

ت مربوط به ايجاد پیشخوان نمونه در محل گزارش اقداما

 .شد و تصمیمات الزم اتخاذ گرديدشرح داده  سازمان

 



  

 .از حسـد ورزى به يکـديگـر بپـرهيزيـد، زيـرا ريشه کفـر، حسـد است(: ع)امام صادق
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کارت هوشمند ملي در کميسيون اجتماعي دولت کارت هوشمند ملي تصديق نامه صدور  بررسي آيين

 .هويت را ممکن مي سازد

 

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال کشور با اعالم 

فرآيند : نامه صدور کارت هوشمند ملي، گفت يینتدوين آ

نامه در کمیسیون اجتماعي دولت در حال  بررسي اين آيین

 .پیگیري است

ريزي براي صدور  محسن کرمي در خصوص برنامه  -ايسنا

برابر بند : کارت هوشمند ملي در نیمه دوم سال جاري، گفت 

کلف قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت احوال م 11ماده « د»

  شده که با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،

ريزي و نظارت راهبردي  وزارت کشور و معاونت برنامه

نامه صدور کارت هوشمند ملي را  رياست جمهوري، آيین

اکنون انجام شده و در انتظار  تدوين کند که اين اقدام هم

 .نامه در دولت هستیم تصويب نهايي اين آيین

 

و شهروندان قم، نخستين ايرانيان  ايثارگران

 کارت هوشمند ملي  دارنده

وي با بیان اينکه صدور کارت هوشمند ملي از استان قم 

اي  نامه همزمان با استان قم، طي تفاهم: شود، گفت  آغاز مي

با بنیاد شهید، صدور کارت هوشمند ملي براي ايثارگران 

 .سراسر کشور نیز در اولويت قرار دارد

  

در ادامه، در خصوص مزاياي کارت هوشمند ملي در  ايشان

هاي ملي فعلي  با کارت: گفتهاي ملي فعلي  مقايسه با کارت

تنها شناسايي و احراز هويت میسر است، اما کارت هوشمند 

اده از اطالعات بیومتريک نظیر اثر انگشت ملي با استف

برخي خدمات   .دممکن کنتواند تصديق هويت را نیز  مي

 .سال است 22کارت هوشمند ملي ويژه افراد باالي 

 

وي يکي ديگر از کاربردهاي مهم کارت هوشمند ملي را  

هرچند همه آحاد جامعه بايد : امضاي ديجیتالي دانست و گفت

دريافت کنند، اما برخي از خدمات اين کارت هوشمند ملي 

سال  22کارت همچون امضاي ديجیتالي تنها به افراد باالي 

 .شود ارايه مي

ثبت اثر انگشت نیز در   :اون سازمان ثبت احوال کشور گفتمع

است، چرا که پیش از اين سن،  سال میسر 22سنین باالي 

 .انگشت فرد ممکن است تغییر کنداثر

هزينه صدور کارت هوشمند ملي براي  کرمي درباره آقاي

نامه  هزينه صدور کارت هوشمند ملي در آيین: ايرانیان نیز گفت

بیني شده که در صورت تصويب و ابالغ آن از سوي هیات  پیش

 رساني خواهد شد دولت، در آينده در اين باره اطالع
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 .با مردم آنچنان معاشرت کنيد که اگر بميريد بر مرگ شما اشک ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق ورزند(: ع)امام علي
 

 .ملي دست همکاري دادند هوشمند ثبت احوال و وزارت ارتباطات براي پيشبرد کارت

و فناوري  و وزارت ارتباطات کشور ثبت احوالسازمان 

براي ايجاد امکان و تعیین شرايط بهره برداري از  اطالعات

کارت هوشمند ملي و سامانه استعالم الکترونیکي هويت ملي 

مطابق اين تفاهم نامه، . تفاهم نامه همکاري امضا کردند

وزرارت ارتباطات متعهد شده پايگاه اطالعاتي خود را سامان 

وال داده و بر اساس کلیدهاي تعريف شده با سازمان ثبت اح

 .مبادله اطالعات کند

سامانه استعالم الکترونیکي هويت ملي فقط براي ايجاد و 

چنین  گسترش زير ساخت اطالعاتي دولت الکترونیکي و هم

با حوزه  طمرتبتأيید شماره ملي و مشخصات افراد،  استعالم يا

وزارت ارتباطات . وظايف کاري خود قابل بهره برداري است

نرم افزاري و ارتباطي مورد نیاز /مکلف شده تجهیزات سخت

برداري از سامانه استعالم الکترونیکي هويت ملي و  براي بهره

با توجه به اينکه ممکن است . کارت هوشمند ملي را تهیه کند

تغییر  جمعیتاقالم اطالعات هويتي افراد در پايگاه اطالعات 

هاي    يابد، در صورت ايجاد پايگاه اطالعات محلي از داده

عالم شده، مسئولیت به روز نبودن اطالعات آن پايگاه به است

چنین متعهد  اين وزارتخانه هم. عهده وزارت ارتباطات است

هاي اطالعاتي و ارتباطي براي تحقق  شده زير ساخت

هاي مختلف را  کاربردهاي کارت هوشمند ملي در دستگاه

 .فراهم کند

 

ز متعهد شده، پس از دريافت سازمان ثبت احوال نیدر مقابل، 

رسمي از انجام تعهدات از سوي وزارتخانه، امکان گزارش 

 .فراهم کندممکن  برداري از سامانه را دراولین فرصت بهره

برداري از سامانه،  طور بايد دستورالعمل اجرايي نحوه بهره همین

نده تام االختیار مستندات آموزشي و اطالعات الزم را دراختیار نماي

وزارت ارتباطات قرار دهد و در صورت هرگونه تغییر در محتواي 

وزارتخانه اطالع  جرايي، به نماينده تام االختیار مستندات و يا رويه ا

 .دهد

رئیس سازمان ثبت احوال در مراسم امضاي اين تفاهم نامه 

 برنامه  همکاري،  از اجرايي شدن  طرح کارت هوشمند ملي  طي 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

شناسى، تدبر نيکو   دين: کند مگر اين که در او سه خصلت باشد ياى حقيقت ايمانش را کامل نم ه هيچ بند: (ع)امام رضا

 ها و بالها در زندگى، و شکيبايى در مصيبت
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هاي انجام  بیني پیش   بنابر": پنجم توسعه کشور  خبر داد و گفت

از  تواند به تدريج جايگزين بسیاري شده کارت هوشمند ملي مي

 ".و احراز هويتي در کشور شودهاي اعتباري  کارت

آقاي ناظمي اردکاني با اشاره به حضور چهار شرکت داخلي و چهار 

شرکت خارجي در اجراي اين پروژه و نیز روند خريد تجهیزات از 

 ":هاي بومي مرتبط با آن افزودکشورهاي خارجي و تهیه نرم افزار

ا در پروژه کارت هوشمند ملي با استفاده از توان داخلي به اجر

  ".آيد مي

مجببري طببرح مهنببدس ابببراهیم طريقببت قببائم مقببام   در ادامببه

 بببا توجببه بببه ضببرورت مبادلببه  : کببارت هوشببمند ملببي گفببت 

احببراز هويببت افببراد اهمیببت    ،در فضبباي مجببازي  اطالعببات

ياببد کبه ببا کبارت هوشبمند ملبي ايبن مهبم محقبق           بیشتر مي

وي بببا بیببان اينکببه کببارت هوشببمند ملببي در مرحلببه  .شببود مببي

ايببن پببروژه بزرگتببرين  : آغبباز عملیببات واگببذاري اسببت افببزود 

هبباي  ايجبباد زيرسبباخت و  بببوده ITپببروژه کشببور در بخببش  

اصببلي حاکمیببت در فضبباي سببايبري، ايجبباد بسببتر مببديريت    

هويت ديجیتال در فضباي سبايبري، ايجباد بسبتر ارائبه خبدمات       

ايش امنیببت از اهببداف اصببلي طببرح  دولببت الکترونیببک و افببز 

 .کارت هوشمند است

ارتباطبا و فنباوري    آقباي رضبا تقبي پبور، وزيبر      در ادامه نشست

ر  هويببت در ايببن مراسببم بببا بیببان اينکببه احببراز داطالعببات نیببز 

 مهمترين  جمله  از فضا در اين و لزوم امنیتجازي فضاي م

 

 

 

 

 زيرسبباخت":شببود، گفببت هبباي کشببورها محسببوب مببي دغدغببه 

ارتباطي شببکه کبارت هوشبمند ملبي ببا امنیبت کامبل توسبط         

 ".ارتباطات طراحي شده است وزارت

وزارت ارتباطببات در تمببامي مراحببل اعببم از : داشببتوي اظهببار 

از ايببن ... هببا، انجببام کارهبباي مطالعبباتي و  تببدوين آيببین نامببه

 .طرح حمايت کرده است

برنامببه کببالن کشببور در سببال  : پببور تصببريح کببرد دکتببر تقببي

دستیابي ببه ايرانبي يکپارچبه اسبت و شبهروندان در هبر        2111

تواننبد ببه خبدمات و اطالعبات الکترونیکبي       مبي مکاني و  زمان

دسترسببي داشببته باشببند و ايببن تفبباهم نامببه گببامي اساسببي در 

اجببراي : تاکیببد کببردو ايشببان  ن هببدف اسببترسببیدن بببه ايبب

شبمند ملبي امکبان احبراز هويبت را فبراهم مبي کنبد         کارت هو

اجتمباعي ببه خبدمات     که ايبن موضبوع سببب افبزايش اعتمباد     

 .شود الکترونیکي مي

کبارت هوشبمند ملبي را يکبي از تکبالیف برنامبه        وزير ارتباطات

موضبوع احبراز هويبت در    : پنجم کشور دانسبت و تصبريح کبرد   

فضببباي مجبببازي،يکي از دغدغبببه هببباي مهبببم کشبببورهاي  

فته دنیببا اسببت چببرا کببه در فضبباي مجببازي امکببان     پیشببر

دسترسببي فیزيکببي بببه مخاطبببان بببه منظببور تصببديق هويببت  

وجود ندارد و مي بايسبت ببه کمبک پبروژه هبايي نظیبر کبارت        

 .هوشمند ملي شرايط الزم در اين زمینه را فراهم کرد
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تمامي حمالت، با راه اندازي شبکه ملي قرار است با دفع 

العات شبکه ملي اط. ]شود اطالعات، دنیاي مجازي ما امن

يک  و احتماال آن[ ايسنا، يکشنبه .کند تمام حمالت را مهار مي

يک ]شوند  چهارم کاربران ايراني که قرباني حمالت سايبري مي

ا، شوند ايرن اينترنت، قرباني جرايم سايبري مي چهارم کاربران

اتفاقات طي همین يکي دو هفته  اين. نجات پیدا کنند[ يکشنبه

 .با راه اندازي فاز اول شبکه ملي اطالعات رخ خواهد داد

ال که قرار است به محیط ، حااستناد به اظهارات وزير ارتباطاتبا 

یم، ديگر نبايد نگران اينترنت جهاني کوچ کن اي از کوچک شده

البته . باشیم مان اطالعات شخصيها و هک شدن  حمله ويروس

اند به کارگیري کدام فناوري امنیتي  آقاي وزير توضیح نداده

توانسته در مدل بازسازي شده و کوچک اينترنت جهاني  نوين

شبکه ملي اطالعات نام  در کشور که اينترانت ملي يا همان

گرفته، امکان مهار صد در صد حمالت اينترنتي را فراهم کند؛ 

شرايطي که تمامي متخصصان امنیت تاکید دارند که  هم در آن

را هم  Stand alone کامپیوترهاي امنیت نسبي است و حتي

از سوي ديگر آنچه کاربران در  .توان صد در صد ايمن کرد نمي

است که  شبکه ملي اطالعات با آن سر و کار دارند تقريبا هماني

 .ددهن جهاني نیز مورد استفاده قرار مي در اينترنت

 

عداد کمتري از کاربران و ت بستر، همان بستر است با

به اين دنیاي کوچک شده، . هايي در دسترسي محدوديت

هاي  تي و عمومي با بانکتمرکز خدمات مهم دول تجمیع و

 .نیز اضافه کنید بزرگي از اطالعات مهم کاربران ايراني را

تواند هدف  طبیعتا ميين همه خدمت و اطالعات تمرکز ا

سايبر، جاسوسان و بدافزارها  مناسبي براي هکرها، خالفکاران

اندازي  طبیعتا هم قرار نیست کاربران همزمان با راه. باشد

ها،  کار گرفتن فلش مموري شبکه ملي اطالعات، از به

دي ها يا دريافت فايل از طريق   افزاري، سيهاي نرم برنامه

ين بهتر است آقاي وزير و ابرابن .ايمیل خودداري کنند

 شان به جاي تزريق خوش بیني کاذب، گزارشي از همکاران

 .ها و راهکارهاي امنیتي شبکه ملي اطالعات ارايه دهند فناوري

 فناوران: منبع

 روياي خوش امنيت

 

 

 .ترين شما خوش اخالق ترين شماست دار دين :(ص)پيامبر اکرم
 


