
 

 

 و راهکارهای پیش رو نوهای چالشهای کامپیوتری مورد اعتماد: سیستم
 

هااای ایااات  و خصااوس سااازما  باا پزشااک  و ،آزمانشااهاه  ،هااای م ت ااع یاا  ت ای باا  ب ااشهااای راناناا بااا ورود سیسااتم

هاا اهمیات معااعی  نا تا  اساتا باا انان اااا مااتود انهاشاتن مساال  ام یات             گون  سیستم تامین ام یت انن ،اساس کشور

تشاا ی   ،شا ک  طرناا  از نیاو   با  چ ات ملولاا  خااس و بیشااتر پرداختا  شاتل حاز   یاا  اما          هاای کااامپیوتری سیساتم 

موجااش شااتل اساات کاا  در بلتاارنن االاات مااتنرا  و   هااای سیسااتم  برناماا  و ااا   نیااو  بااا اسااتیادل از پرو اناا   راخااوان  

الازا  با     ،با  راهکارهاای ام یتا  خایا  چاو  اساتیادل از رمزنهااری        وظییا  خاود را ت لاا    هاا کارش اسا  اوزل ام یت سازما 

هاای  هاای نیاو  برناما     تسات و انجاا  مساتمر    ،دناوار آتاش  و  باتا زار  ضات یادل از اسات  ،سیستم  بوم  هاینر  ا زاراستیادل از 

 اب ی  تماتود نظیر آ  تات وب و موارد 

-  آ دارد کا  کمتار با    نیاز  ای اب ااد مت اتد دنهاری   ام یات ناس سیساتم رانانا      ،از نلط  نظر سیساتم  انن در اال  است ک  

اما     ات،  بم عاما  از ماتنرنت اا ظا  تاا زماا      هاای م ت اع سیسات   پرداخت  شاتل اساتا ماواردی نظیار ام یات ب اش       ها

هااای   اااوریاهمیاات  سااازی،مجااازیماارت ب بااا هااای ام یاات ب ااش ،(Firmware) ا زارهاااثابااتوارد باا  سیسااتم از طرناا  

از جم ا  انان ماوارد هسات تا      ،اما   وارد بار خاود نار  ا زارهاا و سا ت ا زارهاای ام یتا         ، س ت ا زاری در تاامین ام یات  

تصامیم گیاری درسات     ,هاای کاامپیوتری  از ام یات سیساتم  تار  جاام  در الیلت ب  نظر م  رسات باتو  داشاتن ناس تصاونر      

و آنچاا  بااتو  توجا  باا  اناان  ، دوتوانات باا  یااور  یاایث و مااوثر انجااا  شا   گاااری و عم یااا  نماا  دو اااوزل سیاساات در هار 

 تر استا ام یت خواهت بود ک  از تصور ناام   بسیار خطرناکاز مطالش ب  دست م  آنت عم  نس توهم 

اناان کارگااال چااالش هااای تااامین ام یاات در فناا  هااای م ت ااع سیسااتم حاز پااانین تاارنن دنااوان  هااای نصااش شااتل روی   در

با  همارال جتناتترنن اما   مطار  شاتل در       اعام از سیساتم عاما  و نااظر       سیساتم   هاای نر  ا ازار ، ا زارهاتثاب، مادربورد

مارور شاتل و برخا  راهکارهاای موجاود در انان باارل بررسا  ما  گردناتا در انتلاای کارگاال انتظاار ما  رود شارکت                هر فن  

ای روز شاتل هاا و اما   با    از مساال  مطار  در ام یات سیساتم درنا ات ک  ات و باا چاالش         تریک  تگا  تصونر نس تا کام 

ماللاین و دانشااجونا  تاصای   تکمی اا  نیااز ما  توان اات باا برخاا  از موضاوعا  تالیلااات  اناان      آشا ا شااونتا   در انان بااارل 

 اوزل آش ا شونتا

 


