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بسمه تعالی
سخن آغازین

فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی مدت زیادی اســت که تحت شرایط کنونی و با به روزرسانی و دیجیتالی شدن 

بســیاری از خدمــات روزمره، به یکی از بایدهای هر جامعه تبدیل شــده و موضوعات بســیاری از حوزه ها از جمله 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

از همین روی، فعاالن حوزۀ فاوا در عرصۀ پژوهش و تحقیق با پیشــتازی هوشــمندانه ای ســعی کرده اند تا گام 

بلندی در مسیر فناوری های نوین بردارند و حتی یک محیط رقابتی در این نسل از فناوری ها را، هم در عرصۀ داخلی 

میهن عزیزمان و هم در سایر نقاط دنیا فراهم کنند تا ضمن برخورداری از کارنامه ای قابل دفاع، ایرانی قوی در عصر 

دیجیتال به وجود آورند.

بدون شــک نیازهای کاربران از یک ســو و انگیزۀ رقابت در بازار فناوری از سوی دیگر، سبب شد تا موضوعاتی که 

در دایرۀ این فناوری ها در سراسر دنیا مورد بحث و بررسی قرار دارد، از دیدگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

پنهان نمانده و این مجموعۀ وسیع علمی، حرکت خود را به سمتی هدایت کند که نسبت به سایر رقبا در سراسر جهان، 

عقب گرد نداشته باشد. بر این مبنا خدمات متنوعی در حوزه پژوهش و در قالب چهار پژوهشکدۀ پژوهشگاه ارتباطات 

و فناوری اطالعات صورت گرفته است.

پروژه های رایا امنیت نظیر پروژه های شناخت علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی، ارائۀ خدمات مشاوره در خصوص 

چالش ها و راهکارهای توســعۀ خدمات فضای مجازی کودک در شبکۀ ملی اطالعات، خدمات مشاوره در حوزۀ طرح 

صیانت فرهنگی  ـ اجتماعی با بهره گیری از ســامانه های هوشمند، طراحی و پیاده سازی مرکز اشتراک گذاری و ارائۀ 

هشــدار امنیتی )ISAS( و استخراج طرح کالن و الزامات امنیتی خدمات ابری و خدمات امنیتی ابری در پژوهشکدۀ 

امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات بخشی مهمی از کارنامۀ این پژوهشگاه را تشکیل می دهد.

پروژه هایی مانند پروژۀ طراحی، ســاخت و تست ایســتگاه زمینی رله تلفنی دیجیتال باند KU ماهواره ناهید 2، 

امکان ســنجی ساخت نمونۀ فضایی تقویت کنندۀ SSPA با راندمان باال به منظور استفاده در ماهواره GEO، طراحی، 

ســاخت و تست نمونۀ مهندســی، کیفی، فضایی و چمدانی محمولۀ رله تلفنی دیجیتال باند KU ماهواره ناهید 2، 

امکان سنجی بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی در باند Ka ارائۀ سرویس IP بر بستر ماهواره، طراحی و ایجاد بستر 

تحلیل ترافیک و ذائقه ســنجی کاربران فضای مجازی، تدوین نقشــه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزۀ 

 فاوا، بهینه ســازی ربات رسا؛ ربات دستیار آموزشی زبان اشاره به کودکان ناشــنوا، طرا حی و پیاده سازی نرم افزاری 

د



ه 

شبکۀ LTE مجهز به هوش مصنوعی با رویکرد 5G و قابلیت خودسازماندهی )SON( در بخش دسترسی رادیویی، 

آزمایشــگاه تأیید نمونه ایستگاه پایه و تجهیزات دسترســی رادیویی نسل چهارم در پژوهشکدۀ فناوری ارتباطات نیز 

کارنامه درخشان و فعال پژوهشگاه را پررنگ تر کرده است.

پژوهشکدۀ سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا هم که با پروژه هایی نظیر پروژۀ تدوین نقشۀ راه زنجیرۀ بلوکی 

با تمرکز بر بخش ICT، تدوین ســند تحول دیجیتال و نقشــۀ راه اجرای آن در ســطح ملی، تدوین برنامه راهبردی 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای برنامۀ ششم توسعه، مطالعۀ ابعاد و الزامات سیاست گذاری توسعۀ 

فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزۀ فاوا، شناســایی زیســت بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی، تدوین 

چارچوب مرجع شــاخص های فرهنگی اجتماعی فضای مجازی، گام دیگری در تکمیل پازل چندگانۀ این مجموعۀ 

تحقیقاتی برداشته و و نویدبخش دستاوردهای مهمی برای کشور است.

همچنین انجام پروژه هایی در پژوهشــکدۀ فناوری اطالعات مانند پروژه مدیریت موضوع محوری زنجیرۀ بلوکی، 

بررسی روش های فنی پول شویی و گمنامی در بیت کوین و راه های مبارزه با آن، بررسی تأثیرات متقابل امنیت فضای 

مجازی و زنجیرۀ بلوکی و نظام مدیریت رمزارزها در کشور، پروژۀ طرح کالن ملی توسعۀ علم و فناوری رمز در کشور،  

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه کالن داده ها در فاز اول، طراحی فاز اول توسعۀ بسترهای ارزیابی ابزارهای خط و زبان 

فارسی، مطالعۀ ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن، ارائۀ مدل مشارکت ذی نفعان مختلف جهت 

ایجاد و راه اندازی بســتر توسعه و تست خدمات اینترنت اشــیاء، تدوین مدل مفهومی و برنامۀ اجرایی مرکز نوآوری 

پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، تدوین مدل های ارزیابی کّمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی، گواه این 

مسئله است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات سعی کرده تا به تازه ترین های حوزه ICT ورود داشته و مدعی 

برخورداری از بستر پژوهشی و تحقیقاتی جامع و کالن باشد.

آیندۀ پژوهشگاه روشن و درخشان خواهد بود، اگر همۀ ما بر این باور باشیم که تأثیرگذاریم و با تالش و کوشش 

فراوان می توانیم تأثیرگذاری مان در توســعۀ فعالیت های حوزۀ ارتباطــات و فناوری اطالعات را اثبات کنیم. البته در 

حال حاضر هم نشــانه های متعددی از این آینده درخشان پژوهشگاه قابل مشاهده است. هم اکنون شاهد اعالم نظر و 

ارائۀ راه حل و راهکارهای پژوهشگران پژوهشگاه در حوزه های مختلف ICT هستیم که نشان از جوانه زدن پویایی در 

پژوهشگاه است که در آیندۀ نزدیک به درختی تنومند تبدیل خواهد شد.

وحید یزدانیان
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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چکیده

رســم است که هر ســاله، کارنامه ای از دستاوردهای یک مجموعه تهیه شود تا به واسطۀ آن، بتوان 
ضمن دفاع از عملکرد فعالین آن حوزه، به چشم اندازی در سال آتی رسید و محور فعالیت های این 
چشــم انداز را تعیین نمود. لذا متن پیِش رو حاصل تالش یک سال گذشتۀ پژوهشگران پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات است.
شکی نیست که سال ها کار پژوهشی را نمی توان در چند صفحه کتاب، جمع آوری و ارائه کرد، 
اما اشاره ای به محورها و دستاوردهای کلیدی هر یک از آن ها می تواند ضمن پویاترشدن فضا برای 
فعاالن حوزۀ فاوا، جرقه ای در ذهن ســایر افرادی که قصد ورود به این حوزه به صورت جدی تر را 
دارند، روشن کند. پیشینۀ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بر پیشینیان این عرصه عیان بوده 
و نیازی به توضیح نیســت، اما در یک جمله همان بس که این مجموعه پیشــران توسعه و نوآوری 
ICT کشور بوده و یکی از قدیمی ترین نهادهای پژوهشی در حوزۀ ICT و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات به شمار می آید.
فعالیت های پژوهشــی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، چه در مواردی که درون سپاری 
بوده و تماماً توســط این مجموعه به دســت آمده اســت و چه در مواردی که برون سپاری شده و 
مدیریت و نظارت بر پروژه ها به عهدۀ این مجموعه تحقیقاتی و بازوی پژوهشی بوده، در شاخه های 
مختلف فناوری های ارتباطی و اطالعاتی روز دنیا به دستاوردی رسیده است که می توان از آنها در 

عرصه های علمی، دانشگاهی و اجرایی استفاده کرد.
کارنامۀ پیِش رو، چکیده ای مختصر از تمام آنچه در سال 98 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت، 
است تا بتواند پیشرانی در مسیر توسعۀ نوآوری و پژوهش را قدرتمندتر از پیش جلو ببرد و به شمار 

خالقان و اندیشمندان این عرصه بیفزاید.
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فصل اول

پژوهشکده فناوری 

ارتباطات





1-1 طراحی، ساخت و تست ایستگاه زمینی رله تلفنی دیجیتال باند KU ماهواره 
ناهید 2

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایرانمجری پروژه: حمیدرضا داالیی

تاریخ پایان: 1398/12/29تاریخ شروع: 1396/02/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 19,293,612,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی- توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

مأموریت محموله مخابراتی رله تلفنی دیجیتال باند Ku ماهواره ناهید 2، رله ســــیگنال تلفنی میان دو 

ایســتگاه زمینی در زمان قرارگیری در افق مشترک در باند فرکانسی Ku می باشد. این مأموریت با فرض 

قرارگیــری ایســــتگاههای زمینی با فاصله مشخص با زمان دسترســی قابل قبول امکان پذیر اســت. 

هر یک از دو ایســتگاه زمینی در یکی از دو ســمت فرکانس باالرو اطالعات صوتی خود را مدوله کرده و 

به ســــمت ماهواره می فرستد. دو کانال دریافت شده بر روی ماهواره به فرکانس پایین رو منتقل شده و 

به سمت زمین باز ارســال می گردند. متعاقب دریافت سیگنال برگشتی در ایستگاههای زمینی، هر کدام 

بایستی کانال دیگر را استحصال نماید.

3. اهداف پروژه

هدف پروژه، طراحی، ساخت و تست ایستگاه زمینی رله تلفنی دیجیتال جهت استفاده برای ماهواره ناهید 

2 می باشد. بدین منظور الزم اســت که دو عدد ایستگاه زمینی ارســال/دریافت به همراه دو نمونه مدل 

چمدانی ایستگاه با توجه الزامات و مشخصات فنی تعیین شده از طرف پژوهشکده سامانه ماهواره طراحی 

و ساخته شود.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

دو نمونه ایستگاه زمینی ماهواره ناهید 2 •

دو نمونه مدل چمدانی ایستگاه زمینی ماهواره ناهید 2 •

3
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5. آموخته ها و دریافته ها

• ku بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت ایستگاه زمینی رله تلفنی در باند

آموزش نیروی متخصص برای پروژه های مرتبط آتی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

کسب دانش فنی ساخت ایستگاه زمینی برای باندهای مختلف فرکانسی و مدارهای مختلف ماهواره
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1-2 طراحی، ساخت و تست نمونه مهندسی، کیفی، فضایی و چمدانی محموله رله 

تلفنی دیجیتال باند KU ماهواره ناهید 2

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

اعظم عیدی، محمد صادق  مجری پروژه: 
خواجه احسنی

کارفرما: پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی 
ایران

تاریخ پایان: 1398/12/29تاریخ شروع: 1396/02/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   29،706،638،800 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی - توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

مأموریــت محموله مخابراتی رله تلفنی دیجیتال باند Ku ماهواره ناهید 2، رله ســیگنال تلفنی میان دو 

ایســتگاه زمینی در زمان قرارگیری در افق مشترک در باند فرکانسی Ku می باشد. این مأموریت با فرض 

قرارگیری ایســتگاه های زمینی با فاصله مشخص و با زمان دسترسی قابل قبول امکان پذیر است. هر یک 

از دو ایســتگاه زمینی در یکی از دو ســمت فرکانس باالرو اطالعات صوتی خود را مدوله کرده و به سمت 

ماهواره می فرستد. دو کانال دریافت شده بر روی ماهواره به فرکانس پایین رو منتقل شده و به سمت زمین 

باز ارسال می گردند. متعاقب دریافت سیگنال برگشتی در ایستگاه های زمینی، هر کدام بایستی کانال دیگر 

را استحصال نماید.

3. اهداف پروژه

هدف از این پیشنهاد پروژه، طراحی، ساخت و تست نمونه های مهندسی، کیفی، فضایی و چمدانی محموله 

مخابراتی رله تلفنی دیجیتال جهت استفاده در ماهواره ناهید 2 است. مطابق قرارداد فی ما بین الزم است 

که طی چهار فاز پروژه یک نمونه مدل مهندسی رله تلفنی، دو نمونه مدل کیفی، دو نمونه مدل فضایی و 

یک نمونه مدل چمدانی طراحی، ساخت، تست و تحویل کارفرما شود.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

نمونه های کیفی و فضایی ســاخت و تحویل داده شده است. تست های عملکردی این نمونه ها با موفقیت 
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انجام گردیده و تست های محیطی )فاز چهارم( در حال انجام است.

5. آموخته ها و دریافته ها

• Ku بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت محموله های مخابرات فضایی در باند

تربیت نیروی متخصص برای پروژه های مرتبط آتی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

به دســت آمدن دانش فنی طراحی و ســاخت محموله های مخابراتی برای باندهای مختلف فرکانســی و 

مدارهای مختلف ماهواره مطابق با استانداردهای فضایی
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1-3 امکان سنجی ســاخت نمونه فضایی تقویت کننده SSPA با راندمان باال به 

GEO منظور استفاده در ماهواره

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: رقیه کریم زاده بائی

تاریخ پایان: 1398/06/01تاریخ شروع: 1396/08/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   23,443,730,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: کاربردی - توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

بخش تقویت کننده توان که وظیفه تأمین توان خروجی ترانســپوندر ماهواره های GEO را بر عهده دارد، 

عموماً از المپهای TWTA اســتفاده می شود. مزیت اســتفاده این المپها، راندمان باالی آنان می باشد که 

پارامتر مهمی در محموله های فضایی است. نمونه های فضایی این المپها بسیار گران و به دلیل کاربردهای 

خاص نظامی و دارای فناوری پیشــرفته. در رده کاالهای تحریمی برای ایران قرار دارند و تهیه آن بســیار 

مشــکل است، از اینروی به عنوان گلوگاه اصلی ســاخت یک ترانسپوندر ماهواره ای به شمار می رود. البته 

مدت زمانی اســت کــه تقویت کننده های توان حالت جامد با راندمان باال در باندهای فرکانســی پائین تر 

)باندهای C و X( جانشــین المپهای TWTA در ترانسپوندرهای ماهواره شده اند. با ظهور ترانزیستورهای 

 SSPA امکان ساخت ،Ku نسل جدید با بازدهی باال در باند فرکانسی )GaN( تطبیق نیافته1 گالیوم نیتراید

با راندمان باال به منظور بکارگیری در پروژه های فضایی مطرح گردید. لذا، روند تکنولوژی بصورتی است که 

می توان گفت بزودی در باندهای باالتر )همچون Ka ،Ku...( نیز این تکنولوژی جانشین تقویت کننده های 

توان TWTA خواهند شد. با توجه به اینکه تهیه و ساخت SSPA ها نسبت به TWTA ها هم راحت تر و 

هم ارزانتر است، لذا ساخت تقویت کننده SSPA با راندمان های باال بعنوان یکی از امکانات جایگزین برای 

TWTA های فضایی در باند Ku پیشــنهاد می شــود. از طرف دیگر در صورت تغییر مأموریت ماهواره و 

استفاده از آن در مدار LEO امکان استفاده از تقویت کننده های توان SSPA منطقی تر می باشد. این پروژه 

1. DIE
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شامل طراحی و ساخت تقویت کننده های SSPA با راندمان باال می باشد.

3. اهداف پروژه

به منظور جایگزینی تقویت کننده TWTA با SSPA در ماهواره GEO، ضروری است توان تقویت کننده را 

به حدود 100 وات رساند. لذا با توجه به دانش ایجاد شده در گروه ارتباطات ماهواره ای در خصوص طراحی 

و ساخت تقویت کننده SSPA، ساخت تقویت کننده با توان 100 وات و راندمان باال، از اهداف این پروژه 

اســت. همچنین از اهداف دیگر این پروژه، مطالعات و بررســی امکان سنجی ساخت نمونه فضایی تقویت 

کننده SSPA با راندمان باال به منظور استفاده در ماهواره GEO انجام خواهد شد.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش طراحی، ساخت و تست تقویت کننده 100 وات با راندمان باال •

گزارش امکان ســنجی ساخت نمونه فضایی تقویت کننده SSPA با راندمان باال به منظور استفاده در  •

GEO ماهواره

تقویت کننده 100 وات با راندمان باال •

5. آموخته ها و دریافته ها

بــا توجه به روند بازار و همگام با تکنولوژی روز دنیا، امکان بکارگیری SSPA های با راندمان باال به جای 

TWTA وجــود دارد. از طرفی به دلیل، عدم امــکان تهیه TWTA های فضایی از بازارهای جهانی، انجام 

پروژه های محموله های مخابراتی همواره با چالش مواجه بوده است.

•  ،GaN با مرتفع نمودن گلوگاه های طراحی، مونتاژ و ایجاد دانش بکارگیری تکنولوژی ترانزیستورهای

امکان ســاخت تقویت کننده های با مشــخصات موردنیاز هر کاربر، فراهم گردیده اســت. لذا، دانش 
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طراحی و ساخت SSPA های با راندمان باال بومی گردیده است که با توجه به برنامه ریزی کالن برای 

ساخت ماهواره ملی در کشــور و مشکالت تأمین TWTA برای محموله مخابراتی می تواند جایگزین 

TWTA گردد.

از طرفی، ســاخت تقویت کننده های توان، با اســتفاده از تکنولوژی روز دنیــا، در فرکانس کاری های  •

موردنیاز با بیشــترین بازدهی به منظور اســتفاده در ایستگاه زمینی فرســتنده تلویزیونی، فرستنده 

سیستم های راداری، ترانسپوندر ماهواره و .... تسهیل گردیده است.

با توجه به ایجاد امکان ســاخت در داخل کشور، از خروج ارز جلوگیری می شود و باعث ایجاد اشتغال  •

در شرکت های دانش بنیان می گردد.

قیمت تمام شــده محصول SSPA به مراتب کمتر از نمونه های خارجی )حتی با مشخصات پایین تر(  •

می باشد.

 ثبــت اختــراع )قویت کننده SSPA با تــوان خروجــی 50 وات و PAE بیــش از 42% در فرکانس •

)10/95 - 11 /15 GHz 

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

خروجی اصلی این پروژه، تقویت کننده ای است که ضمن امکان پذیر بودن ساخت در ایران، راندمان باالیی 

داشــته و سیگنال های ناخواسته ناشــی از اینترمدوالسیون و اعوجاج در سیگنال خروجی کمی دارا باشد 

تا بتواند گامی به ســوی رفع گلوگاه تقویت کننده توان در پروژه های فضایی باشــد. با توجه به مزیت های 

مهمی از قبیل ارزان بودن، سبک و کوچک بودن و دسترسی آسان و همچنین روند رو به بهبود مشخصات 

ترانزیســتورهای تــوان، جایگزینی TWTA با SSPA در محموله های مخابراتــی باند Ku منطقی به نظر 

می رســد. از طرفی با توجه به توان و بازدهی تقویت کننده ســاخته شده، عالوه بر کاربردهای ماهواره ای، 

این دسته از تقویت کننده های SSPA در ایستگاه های زمینی، رادارها و هوافضا و حوزه های مختلف نظامی 

کاربرد دارند. با به کارگیری تقویت کننده های SSPA با راندمان باال، در مصرف توان صرفه جویی شــده و 

همچنین خنک کاری سیستم بسیار آسان تر می گردد.
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1-4 طراحی، ســاخت، تجمیع و آزمون و تحویل مدل مهندسی یک ترانسپوندری 

Ku و مدل کیفی دو ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین آهنگ در باند

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه فضایی ایرانمجری پروژه: لیال محمدی،  اعظم عیدی

تاریخ پایان: 1399/07/01تاریخ شروع: 1396/10/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   91،435،540،000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی - توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

انگیزه اصلی تعریف این پروژه دســتیابی به دانش فنی و بومی ســازی طراحی و ساخت ترانسپوندرهای 

باند Ku در محموله های مخابراتی ماهواره های زمین آهنگ اســت که با توجه به تکنولوژی های پیشرفته 

اســتفاده شده در ساخت این گونه ماهواره ها و قرار گرفتن در شرایط فضایی، از پیچیدگی های خاص خود 

برخوردار بوده و با نمونه های زمینی تفاوت های اساسی دارند.

این پروژه در راستای تفاهم نامه منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و پژوهشگاه فضایی 

ایران در خصوص ساخت نمونه مهندسی و فضایی محموله و آنتن ماهواره مخابراتی تعریف شده است.

3.اهداف پروژه

هدف از انجام این پروژه، طراحی، ســاخت، تجمیع، آزمون و تحویل مدل مهندسی ترانسپوندر و مدل 

کیفــی دو ترانســپوندری )با یک افزونه( محموله مخابراتی بانــد Ku از نوع bent-pipe ماهواره زمین 

آهنگ )GEO( می باشــد. بدین منظور ضروری است که طراحی و ساخت مدل مهندسی ترانسپوندر و 

مدل کیفی محموله مخابراتی با توجه الزامات و مشــخصات فنی تعیین شده از طرف پژوهشگاه فضایی 

ایران صورت گیرد و همچنین الزامات فضایی از قبیل تشعشــعات، کنترل دمایی، Outgassing و غیره 

اســتخراج گردد تا طراحی و ســاخت نمونه فضایی محموله مخابراتی ماهواره ایرانی، پس از پایان این 

پروژه قابل اجرا باشد.
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4. خروجی های اصلی به دست آمده

• Ku مدل مهندسی یک ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین آهنگ در باند

مدل کیفی دو ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین آهنگ در باند Ku )در حال ساخت( •

5. آموخته ها و دریافته ها

• GEO دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت محموله های مخابراتی در مدار

ایجاد دانش فنی طراحی مدارات مقاوم به تشعشعات فضایی •

ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت سیستمهای با قابلیت اطمینان باال •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

فراهم شدن امکان ساخت محموله های مخابراتی به منظور استفاده در ماهواره ملی مدار ژئو •
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1-5 طراحی و ســاخت نمونه کیفی مالتی پلکســر )OMUX( و دی مالتی پلکسر 

)IMUX( دو کاناله با دو کانال سنجشی مجاور 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه فضایی ایرانمجری پروژه: علی خیردوست

تاریخ پایان: 1398/11/29تاریخ شروع: 1397/02/29

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 18،464،460،000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی-توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

 ”Ku ایــن پروژه که به عنوان یکی از زیر سیســتم های “محموله مخابراتی ماهــواره زمین آهنگ در باند

می باشــد، مأموریت حصول دانش فنی و فناوری ساخت نمونه فضایی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر باند 

Ku با کانال های بســیار نزدیک به هم را برای این محموله به عهده دارد. هدف اصلی از انجام این پروژه 

 Ku طراحی، شبیه سازی و در نهایت ساخت مدل مهندسی و فضایی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر باند

جهت بکارگیری در ماهواره مخابراتی ایرانی برای اســتقرار در مدار زمین ثابت می باشــد. از اینرو ضروری 

است که طراحی و ساخت مدل فضایی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر با توجه به الزامات فضایی، قابلیت 

اطمینان، تغییرات دمایی و تاثیرات تشعشعات کیهانی و هدایت حرارتی، بررسی مشکالت مالتی پکشن و 

تصعید و روش های پوشش دهی در موجبرها با آلیاژهای مختلف و غیره صورت گیرد تا با دستیابی به این 

دانش، نمونه فضایی این محصول در پایان این پروژه با دیگر بخش های محموله تجمیع گردد.

مالتی پلکسر )OMUX( و دی مالتی پلکسر )IMUX(، در حقیقت نوعی زیرساخت ارتباطات ماهواره ای 

هستند که نقش بهینه کردن منابع فرکانسی مورد استفاده در محموله مخابراتی برای ارسال پیام دوسویه 

و مخابره اطالعات سنجشی ماهواره را دارند. با توجه به اینکه هر ماهواره، برنامه فرکانسی و مأموریت مجزا 

و مربوط به خود را دارد، یک زیرسیستم تعریف شده باشد برای تمام ماهواره ها مورد استفاده قرار نمی گیرد 

و دو زیرسیســتم مذکور، به طور اختصاصی برای هر ماهواره باید ســاخته شوند. در حال حاضر در جهان 

شــرکت های بزرگ و صاحب نامی مانند تالس، بوش و ... در حوزه فضا، در تولید این سیســتم محصوالت 
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فعال هستند و مزیت رقابتی آن ها که امروزه قابل توجه است، به فناوری مربوط می شود.

3. اهداف پروژه

هدف اصلی از انجام این پروژه طراحی، شبیه سازی و در نهایت ساخت مدل مهندسی و فضایی مالتی پلکسر 

و دی مالتی پلکســر باند Ku جهت بکارگیری در ماهواره مخابراتی ایرانی برای استقرار در مدار زمین ثابت 

می باشــد. طی فازهای مختلف این پروژه، طراحی و شبیه ســازی مکانیکی و الکترومغناطیسی و شرایط 

محیطی زیرسیســتم های IMUX و OMUX انجام گرفته و در نهایت ســاخت و تســت شرایط محیطی 

مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

توســعه نمونه کیفی فناوری فیلترهای با پهنای باند بســیار باریک و شیب خارج باند بسیار باال و در عین 

حال قابلیت تحمل توان باال، وزن کم و میزان صافی باند عبور دامنه و تأخیر قابل قبول مهم ترین خروجی 

این پروژه اســت. این فیلترها الزم است پایداری دمایی بسیار باالیی داشته باشند و در عین حال باالترین 

قابلیت اطمینان را برای کل مجموعه محموله مخابراتی را فراهم سازند.

5. آموخته ها و دریافته ها

توسعه فناوری بومی طراحی و ساخت مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر ماهوارهای مخابراتی •

• Ku بومی سازی دانش فنی طراحی و ساخت محموله های مخابرات فضایی در باند

تربیت نیروی متخصص برای پروژه های مرتبط آتی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با انجام این پروژه، دانش فنی طراحی و ســاخت محموله های مخابراتی برای باندهای مختلف فرکانسی و 

مدارهای مختلف ماهواره مطابق با استانداردهای فضایی توسعه یافته حاصل می شود.
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1-6 امکان سنجی بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی در باند Ka ارائه سرویس 

IP بر بستر ماهواره 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: سازمان فضایی ایرانمجری پروژه: پروین سجودی سردرود

تاریخ پایان: 1399/03/26تاریخ شروع: 1397/12/26

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 21،327،000،000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

هدف اصلی این پروژه، مطالعات امکان سنجی در زمینه بهره برداری از ماهواره مخابراتی باند Ka می باشد. 

هدف از انجام این مطالعات امکان ســنجی، رســیدن به یک تصویر روشــن و قابل دفاع از پتانسیل بازار و 

مدل کســب و کار ماهواره در باند Ka، روشن ســازی مدیریت ســرمایه گذاری و نحوه مشارکت ذینفعان، 

مشخص ســازی انتظارات از مدل کســب و کار در طول زمان انجام و بهره برداری از پروژه است. همچنین 

زمینه سازی برای تهیه یک برنامه جامع )گام های اجرایی( به منظور رسیدن به اهداف تجاری و مالی با در 

نظر گرفتن ریسک های پروژه و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت پروژه از نظر مالی و تجاری می باشد.

لذا در این پروژه، از منظر توجیه اقتصادی، مباحث مالی، نوع بازگشت سرمایه، نوع بازار، زنجیره ارزشی، 

کاربردها، رگوالتوری، و مســائل زیســت محیطی و همچنین اجتماعی، مطالعاتی صورت خواهد گرفت و 

همچنین کشــورهایی که امکان ارائه خدمات به آن ها وجود دارد، در این پروژه مورد بررسی قرار خواهند 

گرفت. بدین منظور کلیه ســرویس های موجود و سرویس های قابل ارائه در آینده و همچنین نیازسنجی 

برای چندین ســال آینده مورد شناسایی خواهند شد. این نیازسنجی نه تنها بر شناسایی نیاز واقعی بازار 

ایران تمرکز خواهد کرد؛ بلکه با شناسایی سرویس های جدید و خدمات و کسب و کارهای نوین، برآوردی 

از نیاز 15 ســال آینده کشور صورت خواهد گرفت و گذردهی مورد نیاز نیز استخراج خواهد شد. ضروری 

اســت که مقررات و آیین نامه های داخلی و بین المللی برای ارائه ســرویس ها مورد مطالعه قرار گیرند. در 

نهایت با بررسی های صورت گرفته، پیشنهادی در قالب طرح جامع )گام های اجرایی( در حوزه استفاده از 

ماهواره Ka ارائه خواهد شد.
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همچنین در این پروژه وضعیت موجود کشــور در زمینه ارائه سرویس اینترنت ماهواره ای و ارائه مدل 

رگوالتوری و توجیه اقتصادی ارائه این ســرویس به عنوان بســتر ارائه ســرویس های پهن باند در ماهواره 

بررسی خواهد شد.

3. اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه انجام مطالعات امکان سنجی بهره برداری از ماهواره مخابراتی باند aK می باشد. هدف 

از انجام این از مطالعات امکان ســنجی، رســیدن به یک تصویر روشن و قابل دفاع از پتانسیل بازار و مدل 

کســب و کار ماهواره در باند Ka، روشن سازی مدیریت سرمایه گذاری و نحوه مشارکت ذینفعان، مشخص 

سازی انتظارات از مدل کسب و کار در طول زمان انجام و بهره برداری از پروژه است.

اهداف کمی این پروژه عبارت است از:

استخراج میزان پهنای باند مصرفی در کشور •

برآورد میزان پهنای باند مورد نیاز در آینده )15 سال آتی( در کشور •

استخراج هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری •

استخراج هزینه عملیاتی و رگوالتوری •

• Ka ارائه یک طرح تجاری برای بهره برداری از ماهواره باند

4. خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی اصلی این پروژه عبارت است از:

استخراج میزان پهنای باند مصرفی در حوزه ارتباطات ماهواره ای در کشور •

برآورد میزان پهنای باند مورد نیاز در آینده )15 سال آتی( در کشور •

تحلیل رقبای منطقه ای برای اپراتور ملی خدمات ماهواره ای •

بررسی بازار منطقه ای برای اپراتور ملی خدمات ماهواره ای •

استخراج چالش های رگوالتوری برای توسعه فناوری ماهواره •

• Ka ارائه یک طرح تجاری برای بهره برداری از ماهواره باند

ارائه یک برنامه جامع عملیاتی برای راه اندازی و بهره برداری از اپراتور ملی ماهواره ای •
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5. آموخته ها و دریافته ها

انجام فعالیت های پروژه بجز تربیت نیروی انسانی کارآمد، موجب ایجاد تصویر واضح از وضعیت کشور در 

حوزه ICT علی الخصوص در حوزه خدمات ماهواره ای خواهد شد و سنجشی دقیق از نیاز در این حوزه را 

ایجاد خواهد نمود که می تواند در ســایر برنامه ریزی های توسعه ای نیز مدنظر قرار گیرد و همچنین ایجاد 

بســتر برای فعالیت در حوزه محموله و ایســتگاه زمینی باند Ka در گروه ارتباطات ماهواره ای و شناسایی 

روند حرکت در حوزه ارتباطات ماهواره ای در داخل کشور و آینده برای برنامه ریزی فعالیت های آتی گروه 

به عنوان خروجی های فرعی این پروژه خواهد بود.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ســازمان فضایی ایران و ســایر ارگانهای رگوالتوری و تصمیم گیر در این حوزه، می تواند با اســتفاده از 

خروجی های این پروژه، یک نقشه راه به منظور راه اندازی و بهره برداری از اپراتور ملی خدمات ماهواره ای 

در کشور اقدام نمایند.
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1-7 پیاده ســازی نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده با 

 GEO کاربرد طراحی آنتن ماهواره ملی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: ایمان آریانیان

تاریخ پایان: 1398/06/31تاریخ شروع: 1396/03/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:  20,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: کاربردی - توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

آنتن ماهواره GEO برای هر کشور و با توجه به نقشه جغرافیایی آن و نقطه مداری تحت اختیار آن کشور 

طراحی می شــود. تنها نرم افزار موجود در زمینه طراحی آنتن های با پرتو شکل داده، محصولی خارجی از 

شــرکت TICRA می باشد که قیمت تمام شده بسیار باالیی دارد. از آنجائیکه آنتن های رفلکتوری با پرتو 

شــکل داده شــده در صنایع نظامی و فضایی کاربرد وسیعی دارند، این نرم افزار به دلیل تحریم ها به ایران 

عرضـــه نمی شود. با توجه به اهمیت باالی طراحی آنتن ماهواره GEO برای کشور تهیه نرم افزار طراحی 

آنتن ماهواره GEO، ضروری بوده اســت و به بومی سازی طراحی آنتن های با پرتو شکل داده شده کمک 

کرده اســت. این نرم افزار قابلیت طراحی آنتن های رفلکتوری با پوشــش کانتوری )تکی و دوگانه( را دارد. 

عالوه بر این قابلیت در نظر گرفتن مدل آنتن تغذیه مناســب برای رفلکتور در نرم افزار وجود دارد. در این 

نرم افزار امکان اســتفاده از انواع آنتن تغذیه برای آنتن رفلکتور وجــود دارد که تغذیه می تواند به صورت 

آرایه ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در این نرم افزار قابلیت تعریف ریاضی، مدل واقعی )تحلیلی( 

آنتن تغذیه و آرایه آنتن تغذیه وجود دارد. همچنین امکان طراحی آنتن تغذیه نیز در این نرم افزار دیده شده 

است. در این نرم افزار عالوه بر امکان طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده برای کاربردهای 

ماهواره ای و زمینی، امکان تحلیل ساختارهای مختلف آنتن های رفلکتوری نیز در نظر گرفته شده است. از 

طرفی ورودی ها و خروجی های این نرم افزار با نرم افزارهای تحلیلی تمام موج آنتن و همچنین نرم افزارهای 

 ،IGS تحلیل مکانیکی و استاتیکی سازگار است. این بدان معنی است که فایل فرمت های مکانیکی )نظیر
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SAT و غیره( قابل ارائه )بعنوان خروجی( و قابل اســتفاده )بعنوان ورودی( خواهد بود و همچنین فرمت 

فایل های ورودی و خروجی الکترومغناطیسی نیز با نرم افزارهایی نظیر CST و HFSS سازگاری دارد.

3. اهداف پروژه

بومی ســازی دانش فنی طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده برای کاربردهای مختلف  •

ماهواره ای و غیر ماهواره ای

4. خروجی های اصلی به دست آمده

نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده •

5. آموخته ها و دریافته ها

روش های طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

این نرم افزار باعث می شــود تــا طراحی آنتن های با تکنولوژی های متفاوت بــرای مأموریت های مختلف 

ماهواره های ایرانی به راحتی توســط متخصصان طراحی، انجام گردد. به عالوه امکان طراحی آنتن های با 

پترن های شکل یافته برای کاربردهای غیرماهواره ای نیز به کمک این نرم افزار ممکن خواهد بود.
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1-8 مطالعه بررسی و تدوین ضوابط و چارچوب های توافقنامه های سطح خدمات 

در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: سازمان تنظیم مقرراتمجری پروژه: فتانه ایازی

تاریخ پایان: 1398/12/20تاریخ شروع: 1397/06/20

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   13,776,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی - کاربردی

2. شرح کلی پروژه

این پروژه با توجه به نیاز ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور بررســی وتدوین ضوابط 

وچارچوب های توافقنامه های سطح خدمات درخصوص پروانه های خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات در 

حوزه های ثابت و سیار تعریف گردیده است.

اهداف پروژه

تعیین گام های پیاده سازی توافقنامه سطح ارائه خدمت در کلیه حوزه های ICT و اعالم نیازمندی های  •

قانونی و حقوقی و فنی برای عملیاتی کردن آن ها.

تعیین ســاختار مناســب برای چارچوب SLA باتوجه به انواع پروانه ها، فناوری ها و خدمات موضوع  •

پروانه ها و الیه های مختلف شــبکه که در ارائه یک خدمت وجود داشته و توسط یک یا چند اپراتور و 

شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می شوند.

تعیین روش ها و دستورالعمل های نظارتی بر چارچوب های SLA مصوب کمیسیون •

3. خروجی های اصلی به دست آمده

تعیین میزان ورود رگوالتوری به ساختار توافقنامه های سطح خدمات در 8 کشور جهان •

بررسی ساختار توافقنامه های سطح سرویس ارائه شده توسط 14 اپراتور برتر بین المللی •

شناســایی وضعیت موجود اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات در کشــور از  •



13
98

ی  
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

20
منظر میزان بلوغ و ساختار و مفاد مندرج در توافقنامه های سطح سرویس آن ها

شناســایی چالش های موجود در اجرای مصوبات فعلی و بکارگیری توافقنامه های سطح ارائه خدمت  •

موجود و عواملی که اجرای توافقنامه سطح خدمت )SLA( را با شکست مواجه می کند

تعیین بازارها و خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور که نیاز به ارائه چارچوب توافقنامه  •

سطح خدمت از سوی رگوالتوری دارند

تعیین شــاخص های کیفیت ســرویس )QoS( و مقادیر آســتانه برای چارچوب توافقنامه های سطح  •

خدمات با توجه به نوع خدمت و جایگاه اپراتور در زنجیره تأمین خدمت

4. آموخته ها و دریافته ها

تعیین بازارها و خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و نحوه ارائه سرویس •

شناسایی زنجیره ارائه خدمات ICT در کشور •

شناسایی ساختار یک SLA استاندارد •

تعیین نحوه و میزان ورود رگوالتور در بحث ارائه چارچوب توافقنامه سطح خدمت •

تعیین شاخص های کیفیت سرویس )QoS( و نحوه محاسبه مقادیر آستانه •

5. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

انجام این پروژه و رسیدن به هدف آن )ایجاد چارچوب های توافقنامه های سطح خدمات فناوری اطالعات و 

ارتباطات در بازارها و خدماتی که الزم است رگوالتوری ورود نماید و پیشنهاد شاخص هایی برای سنجش 

کیفیــت خدمات مربوطه و تهیه روش نظارت بر آن ها(، می توانــد امکان نظارت بر میزان انحراف کیفیت 

خدمات اپراتورها نسبت به میزان مطلوب را میسر سازد و در نتیجه کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکین 

و اپراتورها در الیه های مختلف را افزایش دهد.
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1-9 طراحی و ایجاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: لیال ربیعی

تاریخ پایان: 1399/03/12تاریخ شروع: 1397/09/12

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 68,192,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی- توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

ایــن پروژه به منظور تداوم فعالیتهای تحلیلی قبلی در حوزه تحلیل ترافیک وب و ذائقه ســنجی کاربران 

اینترنت و فضای مجازی و همچنین بهبود، افزایش قابلیت اطمینان و حتی االمکان خودکارسازی و توسعه 

تحلیل ها در این حوزه، تعریف گردیده اســت. فعالیت های مورد نظر در این پروژه، به ســه دسته اصلی به 

شرح زیر تقسیم می شود:

پژوهش و تحقیق به منظور شناســایی روش ها، ابزارهای مطرح و امکان سنجی به کارگیری آنها جهت  •

ایچاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی

طراحی و پیاده سازی بستر پایش و تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی •

تهیه گزارش ها و بولتن های تحلیلی، تهیه گزارش ها و بولتن های سفارشــی و موردی همگام با ایجاد  •

بستر تحلیل

3. اهداف پروژه

به کارگیری فناوری های نوین در راســتای بومی ســازی ابزارها و فناوری های مرتبط با پایش و تحلیل  •

ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی

ارائه بستر ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی با قابلیت پشتیبانی از زیر سیستم های زیر: •

زیر سیستم جمع آوری، ذخیره ســازی، تحلیل و مصورسازی کالن داده های مربوط به تحلیل ترافیک  •

)دامنه های پربازدید وب(
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زیر سیســتم جمع آوری، ذخیره ســازی، تحلیل و مصورســازی کالن داده های مربوط به ذائقه سنجی  •

کاربران فضای مجازی )پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی(

ارائه گزارش های تحلیلی ذائقه سنجی از فضای مجازی کشور در راستای شناخت داده محور فعالیت ها،  •

روندهای عالقه مندی کاربران، فرصت های بالقوه فرهنگی، اقتصادی و همچنین آسیب های شبکه های 

اجتماعی پرکاربرد

4. خروجی های اصلی به دست آمده

روش ها، فناوری ها و ابزارهای نوین و مطرح جهت انجام پایش و تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران  •

فضای مجازی

بستر جمع آوری، ذخیره سازی، تحلیل و مصورسازی کالن داده های مربوط به تحلیل ترافیک )دامنه های  •

پربازدید وب(

بســتر جمع آوری، ذخیره سازی، تحلیل و مصورســازی کالن داده های مربوط به ذائقه سنجی کاربران  •

فضای مجازی )پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی(

گزارش ها و بولتن های تحلیلی ذائقه سنجی از فضای مجازی کشور •

5. آموخته ها و دریافته ها

وضعیت موجود و توانمندی های کنشگران فعال در حوزه پایش و تحلیل فضای مجازی •

رهیافت های موجود در منابع و مســتندات علمی - پژوهشــی )به ویژه مقاالت علمی مجالت معتبر(  •

و گزارش های موجود در مراکز و مؤسســات تحقیقاتی بین المللی معتبر در حوزه استخراج و تحلیل 

ترافیک اینترنت، تحلیل رفتار کاربران اینترنت و ...

طراحی معماری بستر تحلیل کالن داده •

•  ،)ETL( روش ها، ابزارها و فناوری های گردآوری، تجمیع و یکپارچه ســازی کالن داده، پیش پردازش

تحلیل، پیش بینی و مصورسازی در حوزه پایش و تحلیل فضای مجازی

پیاده ســازی یســتر گردآوری، تجمیع و یکپارچه ســازی کالن داده، پیش پردازش )ETL(، تحلیل،  •

پیش بینی و مصورسازی در بستر وب، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی
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6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

تسهیل و کارآمدسازی تصمیم گیری نهادهای سیاست گذار بر اساس تحلیل های ذائقه سنجی کاربران  •

در فضای مجازی کشور

امکان استفاده از بستر ذخیره سازی کالن داده •

امــکان انجام انواع تحلیل های فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و .... مبتنی بر اطالعات فضای  •

مجازی کشور )وب، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومی و خارجی(

انجام فعالیتهای علمی و پژوهشــی با بهره برداری از داده های گردآوری شده از شبکه های اجتماعی و  •

ترافیکی
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1-10 طراحی و پیاده سازی صفحه کنترل T-SDN در شبکه انتقال نوری

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه 3494000000

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: علی امامی

تاریخ پایان: 1399/03/21تاریخ شروع: 1396/03/21

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 3،494،000،000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجرا فاز پایانیماهیت پروژه: توسعه ای - کاربردی

2. شرح کلی پروژه

SDN به عنوان یکی از بزرگ ترین تحول ها در شــبکه های مخابراتی با قابلیت برنامه ریزی مطرح اســت. 

روند رو به رشــد این فن آوری و کاربرد آن در حوزه هایی مانند IOT، شبکه های همراه نسل پنجم، مراکز 

داده، شبکه های سازمانی و پردازش ابری، بسیار فراگیر شده است. از مزایای قابل توجه SDN می توان به 

ایجاد قابلیت برنامه ریزی منابع شبکه به صورت نرم افزاری، تحقق سفارش کاربر، ساده سازی، مجازی سازی 

و همچنین مدیریت حوزه ها، الیه ها و ســازندگان تجهیزات مختلف اشاره کرد که باعث کاهش هزینه های 

پیاده سازی، افزایش هوشمندی شبکه و استقالل هرچه بیشتر سرویس ها از الیه های زیرین سخت افزاری 

شده است. بنابراین با روند رو به رشد و بلوغی که این فناوری از خود نشان داده است استفاده از آن اجتناب 

ناپذیر شده است. شبکه های انتقال نسل اول، استاتیک بوده و تمرکز آن ها بیشتر بر روی ایجاد شبکه های 

مســتحکم و نیرومند بوده است و انعطاف پذیری مابین الیه های که در این شبکه ها وجود دارد )در هر دو 

حوزه الکتریکی و نوری(، محدود است. یکپارچه سازی تجهیزات تعداد زیاد سازندگان مختلف، بطور مثال 

به منظوربرقراری همکاری متقابل مابین آن ها بســیار پیچیده و هزینه بر اســت. همانطور که می دانیم در 

شــبکه های جدید انتقال نوری، پویایی و انعطاف پذیری، بیشتری مورد نیاز است. پویایی و انعطاف پذیری 

را می تــوان در تغییر آنی فرمت مدوالســیون، فاصله بین کانالی، کدینگ FEC و مســافت انتقال درنظر 

داشــت. حتی در سطح ایده آل، درآینده کاربران شــبکه انتقال قادر خواهند بود در لحظه ایجاد و تدارک 

سرویس ها را برحسب نیازمندی ها خود انجام دهند و کلیه تغییرات بالفاصله انجام پذیرد. با توجه به رشد 

 هر روزه تجهیزات نوری بسته ای مبتنی بر اترنت و MPLS-TP و سوئیچینگ نوری با فناوری های جدید 
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)CDC & Flex-Grid ROADM( و تقاضــا برای ظرفیت انتقال و مباحث همچون هزینه ها و درآمدها، 

اپراتورها بناچار به ســمت به کارگیری و پیاده سازی SDN در شــبکه انتقال نوری نسل جدید سوق داده 

شــده اند. نکتــه حائز اهمیت در این خصــوص که باید مدنظر قرار گیرد این اســت که فناوری SDN در 

ابتدا برای شــبکه های ســوئیچینگ بسته در الیه 2 و 3 تعریف شــده بود، حال آنکه شبکه انتقال دارای 

طیف متنوعی از تجهیزات ناهمگن )غیر متجانس( و ماهیتی مبتنی بر مدار اســت که باید پیچیدگی های 

حوزه های نوری را نیز به آن افزود. پیاده سازی SDN در شبکه های انتقال نوری رویکرد نوآورانه و تصمیم 

هوشــمندانه اســت که با معماری متمرکز و بر مبنای برنامه های کاربردی در ســاختار SDN باعث ارائه 

سرویس ها در مقیاس های زمانی سریع تر و با بازده ترافیکی بیشتر می شود و با ساده سازی از طریق انتزاع 

و مجازی ســازی و پلتفرم ها و توســعه ها مبتنی بر منابع باز و قابل برنامه ریزی قابلیت شبکه مخابراتی را 

افزایش می دهد.

با عنایــت به موارد فوق الذکر و اهمیت تولید تجهیزات انتقال نوری به عنوان بخشــی از تجهیزات 

کلیدی مورد نیاز شــبکه ملی اطالعات در شــرایط تحریم و اهداف اقتصاد مقاومتی، نشــانگر ضرورت 

انجام این کار است.

3. اهداف پروژه

بومی سازی فناوری صفحه کنترل T-SDN در سیستم های انتقال نوری •

• T-SDN قابلیت یکپارچه سازی مدیریت و صفحه کنترل تجهیزات با فناوری

• T-SDN کسب دانش در حوزه فناوری صفحه کنترل

کسب دانش در حوزه تجهیزات انتقال نوری پرظرفیت •

تهیه طرح تجاری و طرح اجرایی پروژه مشارکتی •

• Raspberry و برد FPGA روی OpenFlow پیاده سازی سوئیچ

• T-SDN ارائه نسخه اولیه ای از نرم افزار صفحه کنترل

4. خروجی های اصلی به دست آمده

طرح کسب و کار سیستم POTN بومی •

تهیه RFP برای تجهیزات POTN بومی •
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اجرای فراخوان پروژه •

• T-SDN با قابلیت POTN روال های آزمون سیستم های انتقال

• T-SDN 1 و صفحه کنترل هوشمندTbps 400 وGbps تهیه مشخصات فنی فناوری های

• T-SDN برای صفحه کنترل )GUI( تهیه برنامه رابط کاربری گرافیکی

à )WEB-Based( پیاده سازی نرم افزاری بر پایه وب

à IP ایجاد و حذف سرویس بر اساس پارامترهای پورت یا

à قابلیت ایجاد سرویس با مشخص کردن پهنای باند

à قابلیت گزارش پایش پارامترهای کیفیت و عملکرد سرویس و تجهیزات

à توسعه مدیریت کاربران و انواع سطوح دسترسی

à ایجاد گزارش گرافیکی از پارامترهای عملکردی و کیفی سرویس و تجهیزات

à قابلیت دریافت و نمایش هشدار و خطا بصورت برخط

• ONOS مبتنی بر T-SDN توسعه و بهره برداری کنترلر

à برای تنظیم و دریافت پارامترهای پورت، پهنای باند REST توسعه دستورالعمل های پروتکل

à برای دریافت پارامترهای کیفی و کمی سرویس و تجهیزات REST توسعه دستورالعمل های پروتکل

à برای ایجاد سرویس بین تجهیزات ONOS توسعه نرم افزار داخلی

شبیه سازی و پیاده سازی تجهیزات سخت افزاری •

à نرم افزار تولید ترافیک

à Raspberry بر روی بستر OpenFlow پیاده سازی یک سوئیچ

• FPGA روی OpenFlow طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی سوئیچ

à OpenFlow طراحی معماری عناصر سازنده سوئیچ

à پیاده سازی معماری بلوک های سازنده سوئیچ

à HDL شبیه سازی بلوک های سازنده سوئیچ توصیف شده با

à پیاده سازی و تست عملی سوئیچ روی برد پردازشی

پیاده ســازی نرم افزار PCE مبتنی بر کنترلر ONOS جهت کنترل و بهینه ســازی شبکۀ POTN در  •

معماری T-SDN )در صورت انعقاد قرارداد برون سپاری(
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5. آموخته ها و دریافته ها

 دانش فنی ایجاد و توسعه نرم افزار مدیریت سیستم و شبکه با پروتکل های استاندارد. •

• T-SDN دانش فنی صفحه کنترل هوشمند 

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

توسعه توانمندی های ملی در صنعت ارتباطات •

رفع بخشی از نیازمندی های کشور با فناوری داخلی •

توانمندسازی صنعت داخلی جهت ورود به بازارهای جهانی •

افزایش امنیت و پایداری در ارتباطات مخابراتی •

ایجاد ثروت و ارزش افزوده •

توانمندی فروش دانش فنی در داخل و خارج از کشور •
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1-11 تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: سارا توفیقی

تاریخ پایان: 1398/06/31تاریخ شروع: 1397/11/03

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   5,230,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

روند غالب فناوری ها در قرن بیســت و یک به ســمت مینیاتوری کردن ادوات پیشرفته است. این روند 

بــه ســاخت ادوات در ابعاد طولی نانومتر و کوچک تر منجر شــد که در آن، قوانیــن مکانیک کوانتومی 

حاکم اســت. هم اکنون در میانه انقالب دوم کوانتوم، شــاهد ظهور فناوری های کوانتومی هستیم که بر 

مبنای کنتــرل خواص کوانتومی تک ذرات )مانند تک الکترون هــا و تک فوتون ها( و به کارگیری قوانین 

و اصــول بنیادین مکانیک کوانتومی )مانند برهم نهی، درهم تنیدگی، اندازه گیری کوانتومی و ...( اســتوار 

هستند. فناوری های کوانتومی نسبت به مشابه کالسیکی خود ویژگی های منحصربه فردی دارند که امکان 

دسترســی به آنها در کالسیک غیرممکن اســت. به همین دلیل است که فناوری های کوانتومی به شدت 

مورد توجه دانشمندان و حکومت ها قرارگرفته اند و سرمایه گذاری های عظیمی در کشورهای توسعه یافته 

در این حوزه انجام شده است.

یکی از فاکتورهای موفقیت برای پیشرفت در حوزه فناوری های نوظهور مانند فناوری کوانتومی، داشتن 

یک برنامه تحقیقاتی ساختاریافته با فهم دقیق از فناوری، کاربردها، چالش ها و فرصت های آن می باشد. با 

توجه به اهمیت و قابلیت های فوق العاده فناوری های کوانتومی بســیاری از کشورهای توسعه یافته اقدام به 

برنامه ریزی هدفمند برای انجام تحقیقات در حوزه فناوری های کوانتومی نموده اند که از آن جمله می توان 

به کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد.

با توجه به قابلیت های منحصربه فرد فناوری های کوانتومی و اهمیت راهبردی آن در زمینه هایی هم چون 

امنیت ارتباطات و پردازش سریع اطالعات، پژوهش و سرمایه گذاری کشور در حوزه فناوری های کوانتومی 
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بســیار مهم و ضروری به نظر می رسد. گستردگی این حوزه ازیک طرف و محدودیت منابع و سرمایه ها از 

طرف دیگر ضرورت تدوین نقشه راه توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا را مشخص می کند.

نقشه راه توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا بر اساس متدولوژی تدوین اسناد ملی فناوری های 

راهبردی مصوب شــورای عالی عتف، با انجام مطالعات گســترده از جنبه های فنی، الگوبرداری )بررســی 

تطبیقی اســناد ملی و راهبردی کشورهای پیشــرو و گزارش های بین المللی(، علم سنجی و تحلیل پتنت 

تدوین شده است. عالوه بر این در مراحل تدوین سند، با شناسایی فعاالن و ذی نفعان این حوزه در سطح 

کشور تعامالت الزم در راستای هم فکری و هم افزایی با ایشان انجام شده و طی سه پنل مجزای دانشگاهی، 

راهبردی و صنعت نظرات خبرگی دریافت و اصالحات الزم در نتایج اعمال گردیده است.

شــایان ذکر است فاز اول پروژه شامل شناســایی حوزه های فناورانه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر 

در حوزه فاوا )رایانش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و پســاکوانتومی(، بررسی وضع 

موجود در این حوزه و بررسی الزامات سیاست گذاری به صورت مجزا در هریک از پژوهشکده های پژوهشگاه 

به انجام رســیده و در فازدوم نتایج مطالعات پژوهشــکده های مختلف تجمیع و ســند نقشــه راه توسعه 

فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا تدوین شد.

3. اهداف پروژه

ترسیم تصویری جامع از ابعاد و زیرشاخه های مختلف فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا  •

به همراه کاربردها، فرصت ها و چالش های آنها

بررسی جایگاه و وضعیت جهانی فناوری های کوانتومی به همراه وضعیت موجود، پتانسیل های کشور،  •

ذی نفعان و محرک های بازار در این حوزه

تدوین نقشــه راه توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا شــامل )ترسیم چشم انداز، هدف گذاری  •

کالن، تدوین راهبردها با رویکرد توسعه، انتخاب فناوری های اولویت دار و سبک اکتساب، سیاست های 

کالن، هدف گذاری خرد، تدوین اقدامات فنی و توانمند ساز، ترسیم ره نگاشت و برنامه عملیاتی و ارائه 

برنامه ارزیابی و به روزرسانی(

ترویج و آگاهی بخشــی در حوزه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا )برگزاری ســمینار و  •

کارگاه های آموزشی، برگزاری نشست های هم اندیشی و تعامل با بازیگران حوزه، انتشار اخبار به روز(
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4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش فنی بررسی وضع موجود در حوزه ارتباطات کوانتومی •

گزارش فنی معرفی فناوری ارتباطات کوانتومی: اصول کار، کاربردها، فرصت ها و چالش ها •

لیست پروژه های اولویت دار و فرم دوبرگی آنها •

نقشه راه توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا •

5. آموخته ها و دریافته ها

مشخصه های فناوری )سابقه فناوری، پیچیدگی فناوری، حوزه استفاده، چرخه عمر( •

ضرورت و دالیل توجیه پذیری توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا •

شناسایی حوزه های فناورانه فناوری های رایانش کوانتومی، ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی و رمزنگاری  •

پســاکوانتومی شامل ترســیم درخت فناوری و بررســی کاربردها، فرصت ها و چالش های هر یک از 

زیرشاخه ها

آینده پژوهــی فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا شــامل تحلیل روند، پیش بینی فناوری،  •

بررسی سیاست های کالن جهانی و بررسی فعالیت شرکت ها

شــناخت وضعیت و پتانسیل های کشور در این حوزه شامل شناســایی کنشگران، شبکه ها، نهادها و  •

زیرساخت های موجود

ارائه برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا •

تعامل با سایر بازیگران فناوری های کوانتومی در کشور •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

مطالعات انجام شده در پروژه نشان می دهد، برتری جهانی در چند دهه آینده متعلق به کشورهایی است 

که به فناوری های کوانتومی و محصوالت آن دسترســی دارند. هر چند در کشورهای توسعه یافته چندین 

ســال اســت که کار تحقیقاتی در زمینه فناوری های کوانتومی به طورجدی شروع شده است، اما به علت 

جدیــد بودن موضوع فناوری های کوانتومی در صورت ســرمایه گذاری به موقع دولت و حمایت هدفمند و 

مداوم از این حوزه، امکان ساخت و بومی سازی این فناوری در ایران وجود خواهد داشت که این اقدام اثر 

قابل توجهی بر ثبات امنیت و اقتدار کشور در منطقه دارد.
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1-12 ایجاد بستر تست و توســعه )آزمایشگاه( سیستم MIMO مقیاس پذیر در 

فرکانس های زیر 6GHz نسل چهارم و پنجم 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: جهانگیر دادخواه چیمه

تاریخ پایان: 1398/04/13تاریخ شروع: 1397/06/13

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   44,853,000,000 ریال

وضعیت پروژه: در دست نهایی سازیماهیت پروژه: توسعه ای - کاربردی

2. شرح کلی پروژه

پروژه آزمایشــگاهی حاضر از دو بخش ایســتگاه پایه و تجهیزات کاربری تشکیل می شود که هر بخش از 

دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می شود. هدف این پروژه ایجاد یک سیستم آزمایشگاهی چند 

ورودی - چند خروجی مقیاس پذیر 16 آنتنی )8 آنتن ارســال و 8 آنتن دریافت( به منظور فراهم کردن 

یک بســتر تست و قابلیت توســعه بخش رادیویی برای ایجاد بستر آزمایشگاهی تست سیستم های آنتنی 

آرایه ای می باشد.

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی شامل امور زیر می باشد.

پیشنهاد چند روش تست سیستم های چند ورودی - چند خروجی گسترده. •

پیشنهاد برنامه توسعه آزمایشــگاه و انجام مطالعات بازار در سطح ملی و منطقه ای، نحوه همکاری با  •

اپراتورها و برنامه کسب و کار آن.

اهداف کمی شامل امور زیر می باشد.

ایجاد، تست و توسعه سیستم های موجود فعلی 2×2 و 4×4 در سمت eNB و حداکثر دوکاربر مطابق  •

استانداردهای 3GPP که در سیستم LTE-A کاربرد دارند.

ایجاد آزمایشگاه سیستم های چند ورودی - چند خروجی گسترده 16 آنتنی قابل توسعه به سیستم های  •

مرتبه باالتر که در سیستم 5G کاربرد دارند.
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انجام تست های نمونه های آزمایشگاهی از آنتن ها که در فرکانس های نسل چهار و نسل پنجم کاربرد  •

دارند.

توسعه و تست نرم افزارهای شکل دهی پرتو آنتن ها مطابق با فناوری های رادیو نرم افزاری. •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی های مرحلۀ اول که به آن رســیده ایم: گزارش پیشنهاد و استخراج مشخصات فنی جامع و تست 

سیستم MIMO 16 آنتنی و خرید تجهیزات شامل

گزارش روش های طراحی جامع یک سیســتم آزمایشــگاهی مقیاس پذیر MIMO 16 آنتنی شامل  •

گزارش مشــخصات فنی سخت افزاری بردها و شلف ها و نرخ دادۀ رد و بدل شده در آن ها، چگونگی 

توزیع داده بین بردهای مختلف آن، هم زمان سازی زمانی و فرکانس بردها و غیره.

لیست تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز •

گزارش روش های تست سیستم MIMO 16 آنتنی •

انجام مطالعات بازار و برنامه کسب و کار آزمایشگاه •

5. آموخته ها و دریافته ها

دســتاورد این پروژه ایجاد یک آزمایشگاه تست سیســتم های آنتنی چند ورودی چند خروجی گسترده 

به منظور ایجاد بســتر عمومی تست و توسعه این سیستم ها می باشد. در این پروژه دانش الزم برای تست 

و توســعه سیستم های آنتنی چند ورودی - چند خروجی گسترده با فناوری SDR و برنامه ریزی بردهای 

مربوطه فراهم آمده و شــرکت های دانش بنیان می توانند از این آزمایشگاه برای ایده های رادیو نرم افزاری 

خود در حوزه رادیویی استفاده نمایند.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ایجاد مستند کاربردی در خصوص اطالع رسانی برای آزمایشگاه در حوزه کاربرد و خدمات قابل ارائه  •

آن در حوزه نسل پنجم

برنامه توسعه آزمایشگاه برای بازار و برنامه کسب و کار آن برای نسل پنجم •
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1-13 بهینه سازی ربات رسا: ربات دستیار آموزشی زبان اشاره به کودکان ناشنوا 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: نداردمجری پروژه: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ پایان: 1398/03/31تاریخ شروع: 1396/12/20

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه: 1,500,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: توسعه ای/ بنیادی

2. شرح کلی پروژه

به کارگیری روزافزون ربات ها در حوزۀ مختلف رباتیک اجتماعی، شــامل آموزش، درمان، سرگرمی، بهبود 

کیفیت زندگی و مانند آن، باعث پیدایش ربات های تجاری و پژوهشــی متعدد با کاربردهای بدیع گشــته 

اســت. حجم زیادی از تحقیقات به به کارگیری این ربات ها در زمینه تعامل کودک و ربات پرداخته است. 

این امر تنها به دلیل ارتباط خاصی اســت که کودکان با یک ربات برقرار می کنند؛ رباتی که متناســب با 

کاربردهای اجتماعی اش طراحی شده است. 

مقاالت زیادی در ادبیات به بررســی تأثیر به کارگیــری ربات ها در آموزش کودکان پرداخته اند. در 

یکــی از ابتدایی ترین این تحقیقات، زبان انگلیســی به دانش آموزان ژاپنی توســط یک ربات روبووی 

تدریس داده شــد. در مطالعه مشابهی، آموزش زبان انگلیســی توسط یک ربات تیروی چرخ دار انجام 

پذیرفــت. در یک تحقیق متأخر، به کارگیری ربات ها در آموزش زبان دوم مورد بررســی واقع شــد و 

تأثیر حضور فیزیکی آن ها در فرآیند آموزش بســیار مثبت تلقی گردید. در پژوهش انجام شــده توسط 

ســوگیموتو، ربات ها در ســناریوهای داستان سرایی مورد اســتفاده قرار گرفتند. کودکان بسیار جذب 

داســتان گشتند درحالی که خود در داستان سرایی با ربات ها مشارکت می کردند. در یک تحقیق متأخر 

در ایران، یک ربات انســان نمای نائو در آموزش زبان دوم به دانش آموزان راهنمایی مورد استفاده قرار 

گرفت. نتایج حاکی از افزایش چشمگیر در توسعه واژگان کودک، حفظ و به یادآوری لغت و همچنین 

افزایش سرعت یادگیری بود.

 روزانه 15 کودک با اختالالت شــنوایی در ایران متولد می شوند. اکثر این کودکان در خانواده هایی 
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با والدین شنوا متولد می شوند. بسیار از این والدین پس از تشخیص مشکل شنوایی فرزند خود در کنار 

اقداماتی درمانی همچون کاشــت حلزون انحصاراً به روش های توان بخشــی گفتاری متوسل می شوند. 

نتیجۀ امر این اســت که بسیاری از این کودکان از داشتن یک زبان ساختارمند، قبل از رسیدن به سن 

تحصیل، بازمی مانند. مطالعات نشــان می دهند که دریغ کردن کودکان ناشنوا از یادگیری زبان اشاره، 

نه تنها ســیر عادی تکامل زبان، بلکه ســایر جنبه های عملکرد ذهنی را مختل می کند. این تحقیقات، 

زبان اشاره را به عنوان یک زبان ساختارمند در رشد شناختی و ذهنی این کودکان بسیار مؤثر می دانند. 

همچنین مشاهده شــده است که یادگیری زبان اشــاره در دوران کودکی می تواند مهارت های زبانی و 

نیز، مهارت در خواندن متن که تأثیری مســتقیم در موفقیت آموزشــی این کودکان در آینده دارند، را 

افزایش دهد؛ بنابراین بســیاری از متخصصان توصیه می کنند که کودکان ناشــنوا در کنار تالش های 

احتمالی برای به دســت آوردن مهارت های شفاهی، زبان اشاره را نیاز یاد گیرند.

تنهــا پژوهــش انجام گرفتــه در رابطه با آموزش زبان اشــاره به کودکان، با اســتفاده از ربات های 

اجتماعی، سلســله تحقیقاتی اســت که کوسه و همکاران، طی ســال های 2011 تا 2015 میالدی در 

دانشــگاه صنعتی اســتانبول کشــور ترکیه انجام داده اند. در این تحقیقات، به طورکلی نتایج استفاده 

از ربات های انســان نما در یادگیری زبان اشــاره، توســط گروه های مختلفی از کودکان مورد بررســی 

قرارگرفته است. کوســه و همکاران، نقش ربات در جذاب کردن و تسهیل فرآیند یادگیری زبان اشاره 

را تأیید می کنند. همچنین در یکی از این تحقیقات، نقش حضور فیزیکی و تجســم ربات در مقایســه 

با روش های یادگیری مجازی، همچون فیلم های آموزشــی، تحلیل شــده و نتیجه می شود که استفاده 

از ربات های اجتماعی در فرآیند یادگیری زبان اشــاره، می تواند مؤثرتر از روش های مجازی واقع گردد. 

محدودیت اصلی تحقیقات این گروه، در قابلیت های ســینماتیک ربات های تجاری نائو  و روبووی]15[ 

مورد استفاده،  نهفته است، چراکه این ربات ها با توجه به تعداد کم درجه آزادی های موجود در بازوها، 

دســتان و سر خود تنها تعداد کمی از عالمت های زبان اشاره را می توانند اجرا کنند.

طراحی یک ربــات اجتماعی می تواند فرآیندی چالش برانگیز تلقی گــردد زمانی که آن ربات دارای 

کارکردهایی است که دارای نیازهایی کاماًل واگرا هستند. تقریباً تمامی ربات هایی که دارای سیستم بازو-

دست ماهر هستند برای کاربردهای اجتماعی طراحی نشده اند و لذا فاقد بسیاری از معیارهایی هستند که 

یک ربات تعاملی اجتماعی نیاز دارد. از نمونه های ربات های پیشــرفته انسان نما دارای سیستم های بازو-
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دست ماهر می توان نسخه دوم ربات روبونات ناسا، دارای 11 درجه آزادی در هر دست و 7 درجه آزادی 

در هر بازو، ربات آیکاب، دارای 9 درجه آزادی در هر دست و 7 درجه آزادی در هر بازو، و ماهرترین ربات 

انسان نما، آخرین نسخه ربات آزیمو، دارای 13 درجه ازادی در دست و 7 درجه آزادی در بازوها نام برد.

3. اهداف پروژه

هدف این پژوهش ســاخت و توســعه یک ربات اجتماعی اســت که به عنوان یک ربات تعامل گر آموزشی 

در ســناریوهای مختلف برای آموزش زبان اشاره به کودکان ناشــنوا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دو 

پیش نیاز اساســی در توسعه این ربات قابلیت های حرکتی مورد نیاز آن به منظور تولید زبان اشاره فارسی 

و قابلیت های تعاملی این ربات به عنوان یک ربات اجتماعی به منظور اســتفاده در تعامالت اجتماعی بلند 

مدت خواهند بود.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

ربات انسان نمای رسا در پایان پروژه توسعه آن شامل ویژگی ها و مشخصات کلی زیر خواهد بود: •

مشخصات فیزیکی ربات

ارتفاع: 105 سانتی متر •

وزن: 20 کیلوگرم •

32 درجه آزادی فعال •

à 3 درجه آزادی در سر

à 26 درجه آزادی در بازوها

à 3 درجه آزادی در پایین تنه

پایین تنه چرخدار به منظور جابجایی محیطی •

مشخصات تعاملی ربات

سخن گفتن از طریق زبان اشاره فارسی •

یادگیری تقلیدی زبان اشاره با استفاده از دستکش داده •

تشخیص و دنبال کردن افراد •
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تشخیص و پاسخ به حالت های چهره کاربر •

تشخیص حالت های کلی بدن و تقلید آن حالت   •

5. آموخته ها و دریافته ها

دانش طراحی و ساخت ربات های تعاملی اجتماعی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

در توسعه یک سامانه رباتیک اجتماعی همچون ربات رسا با قابلیت های تعاملی منظور شده، یا نیاز به  •

تحقیقاتی نوین است و یا اینکه از به روزترین فناوری های موجود در زمینه های رباتیک و تعامل انسان 

و ربات استفاده می گردد و طبیعتاً در این میان تخصص های مهندسی متعددی نقش آفرینی می کنند. 

از این رو به عنوان مهم ترین دستاوردهای جانبی این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بهره گیری از ربات در پژوهش های مشابه در حوزه رباتیک اجتماعی باتوجه به وجود قابلیت های کلی  •

یک ربات اجتماعی در کنار قابلیت های منحصربه فرد ربات

به کارگیری فناوری های و تحقیقات صورت گرفته در پژوهش های مشابه در حوزه های وسیع تر رباتیک  •

و هوش مصنوعی

پرورش نیروی های متخصص در زمینه های مربوطه و متعاقباً باالرفتن احتمال کارآفرینی و نقش آفرینی  •

آن ها در اقتصاد کشور
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1-14 اســتخراج راه کارهای کاهــش اثرات زیان بار امواج الکترومغناطیســی 
تجهیزات مخابراتی بر ســالمت افراد بر مبنای استانداردهای بین المللی و تعیین 

حوزه های پژوهشی اولویت دار در رابطه با این اثرات

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: نرگس نوری

تاریخ پایان: 1399/01/04تاریخ شروع: 1398/06/05

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   3,238,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

امروزه با توسعه استفاده از امواج الکترومغناطیسی در تلفن های همراه، رادیوهای مایکروویو، پخش رادیویی 

و تلویزیونی و ... بحث اثرات مخرب این امواج بر سالمت انسان ها به یکی از موضوعات چالشی تبدیل شده 

است. نگرانی از ارتباط بین قرارگیری افراد در معرض تشعشعات الکترومغناطیسی و بیماری هایی مختلف 

از جمله مواردی است که به عنوان موضوعات مهم حوزه سالمت انسان ها مطرح می باشد.

به طورکلی، میدان های الکترومغناطیســی می توانند بر بدن قرارگرفته در معرض تشعشع اثر گذاشته و 

اثرات بیولوژیکی مختلفی در آن ایجاد کنند. این اثرات ممکن اســت در فرکانس های باال به صورت اثرات 

گرمایــی و در فرکانس های پایین به صورت اثرات غیر گرمایی )ناشــی از حضــور میدان های الکتریکی و 

جریان های القاء شده در داخل بدن( باشند.

تأثیرات مســتقیم بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیسی را می توان به اثرات حسی و اثرات سالمتی 

تقســیم کرد. اثرات حسی می توانند درک حسی گذرا و تغییرات بسیار کوچکی در عملکرد مغز فرد تحت 

تأثیر قرارگرفته ایجاد کنند. اما اثرات ســالمتی نتیجه ای منفی بر سالمت بدن خواهند داشت و می توانند 

منجر به شکل گیری اختالالت و ایجاد بیماری شوند.

در راســتای تأمین سالمتی افراد، نهادهای استاندارد گذاری در دنیا استانداردهایی را در مورد سطوح 

مجاز تشعشعات الکترومغناطیسی و همچنین حفاظت افراد در مقابل این تشعشعات ارائه داده اند. از جمله 

این نهادها می توان به اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( و کمیسیون بین المللی حفاظت در مقابل تشعشعات 
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غیر یون ساز )ICNRIP( اشاره کرد.

مطالعه و بررسی این استانداردها می تواند به ارائه راهکارها و دستورالعمل های حفاظتی جهت جلوگیری 

از مخاطرات سالمتی در انسان ها منتهی شود. از سوی دیگر شناسایی اولویت های پژوهشی در حوزه تأثیر 

امواج الکترومغناطیسی بر سالمتی افراد می تواند چشم انداز روشنی را در جهت انجام فعالیت های پژوهشی 

آتی در این زمینه ترسیم نماید.

3. اهداف پروژه

شناسایی و تعیین حوزه های پژوهشی اولویت دار در زمینه های مرتبط با موضوع پروژه •

شناسایی راهکارهای کاهش مخاطرات امواج الکترومغناطیسی تجهیزات مخابراتی بر انسان •

بررسی حداقل 10 استاندارد بین المللی در رابطه با این حوزه •

تعیین حداقل دو اولویت پژوهشی جهت انجام پژوهش در این حوزه •

کسب دانش در زمینه شناسایی اثرات مخرب امواج الکترومغناطیسی و نحوه پرهیز از آنها •

روشن شدن افق پیش رو برای انجام فعالیت های آتی پژوهشی •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش مطالعه و بررسی استانداردهای سطوح مجاز تشعشعات الکترومغناطیسی •

گزارش مطالعه و بررسی استانداردهای حفاظت در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی •

گزارش تعیین حداقل دو حوزه اولویت دار مرتبط با موضوعات پروژه •

گزارش راهکارهای کاهش مخاطرات امواج الکترومغناطیسی تجهیزات مخابراتی بر انسان •

5. آموخته ها و دریافته ها

راه کارها و دستورالعمل های حفاظتی جهت جلوگیری از مخاطرات سالمتی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

کمک به کاهش مخاطرات تشعشعات الکترومغناطیسی بر سالمت افراد •
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1-15 طرا حی و پیاده ســازی نرم افزاری شبکه LTE مجهز به هوش مصنوعی با 

رویکرد 5G و قابلیت خودسازماندهی )SON( در بخش دسترسی رادیویی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمد اکبری

تاریخ پایان: 1399/05/13تاریخ شروع: 1397/11/13

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 60,931,200,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال انجامماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلی پروژه

در این پروژه یک شبکه LTE نرم افزارپایه شامل بخش هسته )Core( و دسترسی رادیویی )RAN( طراحی 

و پیاده ســازی خواهد شد که در بخش دسترســی رادیویی به صورت خودسازمانده عمل می کند و در این 

راســتا از الگوریتم های هوش مصنوعی در دو فرایند خودکار آن یعنی خودترمیمی و بهینه سازی استفاده 

می شود. 

3. اهداف پروژه

طراحی و پیاده ســازی یک شبکه خودسازمانده نرمافزار - پایه با اجزای مجازی سازی شده منتخب و  •

NFV مبتنی بر فناوری

ایجاد ســامانه تست و توسعه برنامه های کاربردی مرتبط با شبکه های خودسازمانده )SON(، به عنوان  •

 5G یکی از قابلیت های مهم و توانمند ساز نسل آینده شبکه ارتباطی سیار

توسعه الگوریتمهای هوش مصنوعی در بخش دسترسی رادیویی •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

طراحی مفهومی و سیستمی اجزای شبکه و الگوریتمهای هوشمند •

راه اندازی شبکه شامل بخش هسته شبکه و دسترسی رادیویی و انجام مقدمات الزم برای پیاده سازی  •

الگوریتم ها
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پیاده سازی اولیه زیرساخت نرم افزاری و بستر یکپارچه سازی با الگوریتم های هوش مصنوعی •

• ETSI NFV مجازی سازی توابع شبکه مطابق با معماری

5. آموخته ها و دریافته ها

• ETSI NFV دانش و توانایی پیاده سازی توابع شبکه به صورت مجازی و مبتنی بر معماری پیشنهادی

دانش و توانایی طراحی/توســعه و پیادهسازی پروتکل های ارتباطی مرتبط با بخش های مورد نظر در  •

این پروژه

دانش و توانایی طراحی/توســعه و پیاده ســازی پروتکل های بهره مند از هوش مصنوعی که مرتبط با  •

بخش های مورد نظر در این پروژه هستند

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

به کارگیری خروجی های زیر توســط اپراتورها، Verticalها، ســازندگان تجهیزات مخابراتی، شرکت های 

دانش بنیان فعال در حوزه ارائه خدمات مخابراتی و مراکز تحقیق و توســعه و دانشگاههای فعال در حوزه 

ارتباطات بی سیم سیار:

سامانه نرم افزاری SON )و در صورت لزوم همراه با بخش سخت افزاری برای اجرا( با قابلیت به کارگیری  •

در بخش های قابل ارتقاء شبکه های تجاری با قابلیت NFV و مجازی سازی.

ســامانه نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه به منظور جمع آوری و تحلیل اطالعات عملکردی، هشدارها و  •

تحلیل و ارائه خالصه وضعیت به منظور کاهش سطح خطا در ارزیابی و افزایش سرعت و قابلیت اطمینان.

•  .NFV ارائه سرویس تست و توسعه پروتکل های شبکه با استفاده از بستر مجازی سازی شده با قابلیت

استفاده از بستر ایجاد شده به منظور تست و توسعه پروتکل های بهره مند از هوش مصنوعی و یادگیری  •

ماشین
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1-16 تأسیس آزمایشگاه تأیید نمونه EIRP وسایل برد کوتاه

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: رجب فالحی

تاریخ پایان: 1398/08/30تاریخ شروع: 1393/12/23

نوع پروژه: آزمایشگاه تأیید نمونهاعتبار پروژه:  106،306،260،000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راه اندازی آزمایشگاه

2. شرح کلی پروژه

 ،WiFi ،WLAN :سیســتم های بی سیم یا رادیویی مانند EIRP این آزمایشــگاه به منظور تست و ارزیابی

UWB ،Wireless HD ،GSM ،RFID ،Bluetooth و غیره طراحی مي شــود. وســایل بی سیم متنوعی 

وجود دارد که DRS هستند مانند:
 • Radio modules for data transmission

 • Wireless microphones, loudspeakers and other broadband audio and video 

applications

 • Radio LAN's and Bluetooth applications, W-LAN, HiperLAN, Home-RF, Wi-Fi

 • Transponder systems and RFIDs

 • Telecommand devices

 • Remote-controllable toys and air models

 • Monitoring systems, alarm and emergency systems

 • Traffic telematics applications, e.g. anti-collision radar

 • Radar level gauges

این آزمایشگاه در پژوهشکده فناوری ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران راه  اندازی شد.

3. اهداف پروژه

ارائه خدمات آزمایشــگاهي تایید نمونه بر اساس ارجاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي  •

ICT به  عنوان نهاد رگوالتوري کشور و متولي تایید نمونه حوزه
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ارائه خدمات آزمایشگاهي به پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص پروژه هاي کاربردي  •

ارائه خدمات آزمایشــگاهي به ســازمان ها، شــرکتهاي دانش بنیان و خصوصي، اساتید و دانشجویان  •

دانشگاه ها، تولید کنندگان

4. خروجی های اصلی به دست آمده

راه اندازی آزمایشگاه تأیید نمونه سنجش EIRP وسایل برد کوتاه •

5. آموخته ها و دریافته ها

طراحی آزمایشگاه، تأمین تجهیزات اندازه گیری و راه اندازی آزمایشگاه •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

در حال حاضر آزمایشگاه کامل براي اندازه گیري EIRP وسایل برد کوتاه در کشور وجود ندارد. کاربرد این 

آزمایشگاه با فراگیر شدن مبحث IOT و 5G افزایش چشمگیری خواهد یافت.



ت
طا

تبا
ی ار

اور
 فن

ده
شک

وه
 پژ

ل:
ل او

ص
ف

43



13
98

ی  
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

44
 IMS 1-17 تجهیز آزمایشگاه تأیید نمونه هسته فناوری های نسل جدید موبایل و

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: مهدی سمیع

تاریخ پایان: 1398/12/28تاریخ شروع: 1394/01/18

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   88,257,000,000 ریال

وضعیت پروژه: متوقفماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلی پروژه

با پیشرفت و ارتقا شبکه های ارتباطی در سطح کشور با هدف توسعه شبکه ملی اطالعات و گسترش روز 

افزون دستگاههای ارتباطی مختلف در بخش دسترسی به شبکه، نیاز به ساختاری در بخش هسته شبکه 

احســاس می شد که عالوه بر پوشش نسل جدید دســتگاههای ارتباطی، سرویس های مختلف شبکه های 

ارتباطی را پوشش دهد. در سالهای گذشته با اجرای شبکه های نسل جدید )NGN( در کشورهای مختلف 

و ایجاد شبکه های ارتباطی مبتنی بر IP، سرویس های متعدد شبکه های بسته ای مورد ارزیابی قرار گرفته 

است. در شبکه های یاد شده، شبکه ارتباطات سیار بعنوان شبکه ای در الیه دسترسی مورد توجه قرار گرفت 

و بر این اساس، بسیاری از سرویس های این شبکه، در شبکه سراسری NGN به ویژه در حالت ارتباط بین 

شــبکه های مختلف سیار با هزینه باالیی قابل اجرا بود. با ظهور IMS بعنوان زیرسیستم پشتیبانی کننده 

از ارتباطات چندرسانه ای در بستر IP برای شبکه موبایل، این ساختار برای عموم شبکه های بسته ای مورد 

توجه ویژه قرار گرفته است.

در کنار توســعه معماری IMS، توسعه شبکه های تلفن همراه نیز زیرســاخت های خود را به فناوری 

نســل چهارم ارتباطات ارتقا داده و یا در حال ارتقا هستند. هسته شبکه نسل چهارم ارتباطات که بعنوان 

EPC شناخته می شود، ازیک سو ارتباط با شبکه رادیویی LTE را پشتیبانی می نماید و از سوی دیگر، به 

شــبکه های ارائه دهنده ســرویس های IP متصل می گردد که در آینده نزدیک، سرویس های PI از طریق 

شبکه با معماری IMS، برای همه کاربران از جمله کاربران شبکه همراه، فراهم خواهند شد.
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 VoLTE روش های مختلفی پیشنهاد شده است که ،LTE در voice همچنین جهت ارائه سرویس های

یکی از آنهاست. در این روش بر اساس IMS و پروفایل مربوطه، داده های از نوع voice بعنوان جریان های 

 IMS تحویل داده می شود و سرویس های الزم در شبکه IMS منتقل شده و به شبکه LTE داده توســط

مدیریت می گردند.

ورود انواع محصوالت خارجی به کشــور و نیاز به تست و تحویل محصوالت تولید داخل، انگیزه انجام 

چنین فعالیتی را بیش از پیش نمایان می ســازد. در این پروژه، ضمن ارائه بســتر تأیید نمونه تجهیزات 

مختلف که در واقع بخشی از بستر کنترل و سرویس در شبکه ملی اطالعات نیز خواهد بود، آزمایشگاهی 

جهت پژوهش در زمینه مســائل مختلف شبکه های نســل آینده همچون پروتکلها، کیفیت سرویس و ... 

ایجاد و راه اندازی می گردد.

3. اهداف پروژه

با توجه به رسالت مرکز تحقیقات مخابرات ایران و لزوم پژوهش در زمینه آخرین دستاوردهای علمی و فنی 

در حوزه شبکه های نسل آینده موبایل و ثابت مبتنی بر IP، در این پروژه راه اندازی آزمایشگاه تأیید نمونه 

تجهیزات هسته فناوری های نسل جدید و IMS با پوشش تأیید نمونه تجهیزات و آزمون های سیگنالینگ 

پروتکل های هسته معماری IMS و هسته نسل چهارم ارتباطات یا EPC، هدف قرارگرفته است.

این آزمایشــگاه جهت تأیید نمونه تجهیزات هسته معماری IMS و LTE راه اندازی می گردد و الزم است 

ظرفیت باالی تجهیزاتی که در الیه هســته IMS و نیز در هسته LTE قرار می گیرند را پوشش داده و در 

آزمون های کارآیی مدنظر قرار دهد. همچنین سرویس های الزم برای الیه هسته را در آزمونهای کارکردی 

مورد ارزیابی قرار دهد.

با توجه به زیرسیســتم ها و پروتکل های موجود در هسته معماری های یاد شده، این آزمایشگاه قابلیت 

ارائه ســرویس به تجهیزات با کارایی مشــابه در ظرفیت های پایین تر را نیز خواهد داشــت. از جمله این 

تجهیزات، تجهیزات IPPBX هســتند که با توجه به مشــابه بودن ســرویس ها و یکسان بودن آزمون ها 

می توان برای تأیید نمونه آن ها از این آزمایشگاه استفاده نمود. همچنین تجهیزات IP-Phone و بطور کلی 

تجهیزات مبتنی بر پروتکل SIP نیز در این آزمایشگاه قابل ارزیابی هستند.

هدف از ایجاد این آزمایشگاه، تأیید نمونه تجهیزات هسته شبکه های نسل جدید موبایل و IMS است. 
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بازار هدف برای این آزمایشگاه، متولیان زیرساختهای شبکه، شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات 

و اپراتورهای ســرویس دهنده به کاربران در کشور هستند. برخی از مشتریان آزمایشگاه، درخواستهای به 

تعداد محدود ولی با اهمیت و ظرفیت باال و در ســطح ملی دارند و برخی از مشتریان درخواستهای نسبتاً 

زیاد ولی با اهمیت منطقه ای و ظرفیت های نسبتاً پایینتر و برخی از مشتریان درخواست های به تعداد باالتر 

و با اهمیت داخل سازمانی دارند.

4. خروجی های اصلی به دست آمده از اجرای پروژه در عمل

 خروجی اصلی این پروژه، آزمایشــگاه تأیید نمونه محصوالت هســته فناوریهای نسل جدید موبایل و 

IMS اســت. با راه اندازی این آزمایشگاه امکان ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان مختلف وجود 

خواهد داشــت. مشــتریان این خدمات، شــرکت های تولیدکننده تجهیزات در این حوزه، اپراتورهای 

مصرف کننده این تجهیزات و نیز شــرکتهای واردکننده تجهیزات هستند که در هر یک از موارد فوق، 

ورود تجهیزات با شــرایط و کیفیت مناســب در شبکه ارتباطی کشــور و باالرفتن کیفیت خدمات در 

شبکه مدنظر است.

عالوه بر موارد یادشــده، این آزمایشــگاه جنبه تحقیقاتی نیز داشته و حضور تجهیزات جدید برای 

برآورده کردن اهداف فوق در جهت امور پژوهشــی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دیگر نیز قابل استفاده 

است.

5. آموخته ها و دریافته های پروژه

با اجرای این پروژه در کنار هدف اصلی از ایجاد این آزمایشگاه، که ارائه خدمات تاییدنمونه به مشتریان در 

بخشهای مختلف است، اهداف دیگری نیز حاصل گردیده است. از آن جمله می توان به بررسی و شناخت 

محصوالت در بخش هسته شبکه های IMS و LTE، شناخت روند ارزیابی و تأیید محصوالت با استفاده از 

آزمونهای طراحی شده، بررسی و انتخاب پارامترهای آزمون محصوالت در شرایط استفاده بومی در کشور، 

شناخت و بررسی استانداردهای آزمون، برپایی و راه اندازی تجهیزات آزمون و تهیه روالها و دستورالعملهای 

انجام آزمون تجهیزات هسته LTE و IMS اشاره نمود که در مجموع منجر به ورود این فناوریها به کشور 

همراه با تسلط بر عملکرد و برآورده کردن نیازهای شبکه خواهد بود.
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6. افق ها و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با توجه به اینکه در این آزمایشگاه هدف بلندمدت بررسی و تأیید تجهیزات فناوری های نسل جدید موبایل 

اســت، با ظهور فناوریهای جدیدتر و یا کاربردهای جدیدتر فناوری، این آزمایشگاه امکان به روزرسانی به 

آزمونهای جدید و فناوری های جدید را نیز دارا می باشــد. با استفاده از خروجی های این پروژه و مطالعات 

صورت گرفته می توان در جهت به روزرسانی تجهیزات و آزمون ها گام برداشت.
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1-18 آزمایشگاه تأیید نمونه ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی رادیویی نسل چهارم

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمدکاظم شکوهی

تاریخ پایان: 1398/12/28تاریخ شروع: 1393/09/29

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 66,143,220,000 ریال

وضعیت پروژه: متوقفماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلی پروژه

آزمایشــگاه تأیید نمونه به عنوان مرجع مستقل برای تولید نتایج معتبر )صحیح و دقیق(، می تواند مبنایی 

قابل اعتماد برای تصمیم گیری ها و مقایسه علمی و فنی در سطح ملی و بین المللی باشد. وجود آزمایشگاه 

تأیید نمونه در کشــور عالوه بر ارتقای اعتبار کشــور در ســطح جهانی، ابزاری اســت برای تعیین دقیق 

کارآیی ســامانه هایی که تولید و خریداری می شوند تا تجهیزاتی که برای کارکرد در شبکه مخابراتی تهیه 

می شــوند هم از نظر مرغوبیت و هم از لحاظ قیمت، قابل قبول باشند. از این جهت در برنامه پنجم توسعه 

کشور، ایجاد آزمایشگاه های تأیید نمونه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات مورد تاکید قرارگرفته است. 

آزمایشگاه تأیید نمونه عالوه بر آزمون سامانه های وارداتی، بستری است برای بررسی و آزمون سامانه هایی 

که توســط تولیدکنندگان داخلی، با استفاده از ایده های نوی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، ساخته 

شــده است. در آزمایشگاه تأیید نمونه عالوه بر انجام آزمون ها بر اساس استانداردهای بین المللی و توسط 

تجهیزات پیشــرفته، موارد مختص هر کشــور مانند شرایط زیرســاخت مخابراتی و نیازهای آن، الزامات، 

انتظارات و ارتقای کیفی شبکه های مخابراتی، مورد توجه قرار می گیرد و الزم است که با توجه به شرایط 

بومی، تأیید شود. اجرای توسعه شبکه پهن باند در چارچوب شبکه ملی اطالعات یکی از برنامه های اصلی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ســال 1393 بوده و طبق برنامه ریزی های انجام شده، در نیمه دوم 

ســال 1393 نسل چهارم ارتباطات سیار در چارچوب استفاده از شــبکه پهن باند به بهره برداری خواهد 

رســید. در این راستا به زودی فناوری های نســل چهارم مخابرات سیار نظیر LTE به کشور وارد شده و با 

توجــه به مطالب فوق الذکر برای اطمینان از تطابق عملکرد و کارآیی این تجهیزات با اســتانداردهایی که 
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در سطح دنیا برای این فناوری تدوین شده، تأسیس آزمایشگاه تأیید نمونه سامانه های نسل چهارم تلفن 

همراه ضروری به نظر می رسد.

3. اهداف پروژه

 هــدف از انجام این پروژه، بررســی و شــناخت محصــوالت، پارامترهای آزمون، اســتانداردهای آزمون،

 نحوه برپایی تجهیزات آزمون و روال های آزمون تجهیزات ایستگاه پایه و تجهیزات دسترسی رادیویی نسل 

چهــارم )LTE-A, LTE-FDD, LTE-TDD( تلفن همراه و در نتیجه تدوین لیســت تجهیزات )آخرین 

option و release( برای برپایی آزمایشــگاه تأیید نمونه این ســامانه و خرید تجهیزات مورد نیاز، با توجه 

به اولویت آزمون ها و نیز اعتبار تخصیص یافته برای این منظور و ســپس برپایی آزمایشــگاه، اســتخراج 

دستورالعمل های آزمون، اجرایی کردن روال های آزمون تدوین شده و برحسب نیاز، آزمایش چند نمونه از 

سامانه های نسل چهار برای عملیاتی کردن آزمایشگاه است.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

این پروژه در دو فاز شش ماهه انجام شده و خروجی های هر فاز به شرح زیر است:

فاز اول:  •

à لیست محصوالت شناسایی شده 

à گزارش نتیجه بررسی پارامترهای آزمون 

à گزارش استانداردهای روش های آزمون

à لیست قطعات و تجهیزات

à گزارش الزامات فیزیکی

فاز دوم:  •

à  گزارش نتایج پیگیری سفارش خرید تجهیزات

à  گزارش روال ها و دستورالعمل های آزمون

à گزارش نتایج تحویل و آموزش تجهیزات خریداری شده

à گزارش الزامات سیگنالینگ بخش گوشی

à گزارش برآورد نیازهای آتی آزمایشگاه
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à نصب و راه اندازی تجهیزات خریداری شده

à  EPC emulator خرید و نصب و راه اندازی

à eNodeB خرید و نصب و راه اندازی

5. آموخته ها و دریافته ها

در خالل انجام پروژه که با همکاری همکاران پژوهشــگاه انجام شــد، بررسی کاملی بر روی فناوری نسل 

چهارم صورت گرفت و روال های آزمون ایســتگاه پایه این نسل تدوین گردید. دانش به دست آمده می تواند 

زمینه ای برای ورود به شناســایی و بررسی فناوری نسل پنجم که بسرعت در سطح دنیا در حال پیشرفت 

است باشد. همچنین می توان تجهیزات خریداری شده را عالوه بر انجام آزمون های تجهیزات نسل چهارم، 

در راستای تحقیق و توسعه فناوری نسل پنجم نیز به کار برد.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

از خروجی های این پروژه می توان برای توســعه آزمایشگاه های دیگری که برای آزمون و تحقیق و توسعه 

اجزاء دیگر فناوری نسل چهارم به کار می روند، استفاده کرد. همچنین برای ورود به شناسایی و به کارگیری 

فناوری نسل پنجم می توان از دانش کسب شده و نیز تجهیزات تهیه شده برای این آزمایشگاه بهره برد.
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1-19 امکان سنجی پیاده سازی و استقرار راهکار مقابله با سرقت گوشی های همراه 

مبتنی بر زنجیره بلوکی در کشور و توسعه نمونه آزمایشگاهی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: امین قلمی اسکویی

تاریخ پایان: 1399/02/19تاریخ شروع: 1398/05/19

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   8,442,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: توسعه برنامه کاربردی

2. شرح کلی پروژه

با ظهور فناوری زنجیره بلوکی، تالش های گســترده ای در ســطح جهان بــرای بهره گیری از قابلیت های 

این پلتفرم در حوزه های مختلف فناوری در حال انجام اســت. از جمله این حوزه های فناوری، می توان به 

حوزه فناوری ارتباطات اشــاره کرد. با توجه به ماهیت فناوری زنجیره بلوکی، می توان از آن برای توســعه 

راهکارهایی که چندین بازیگر همتا در به نتیجه رســاندن یک فرایند مشارکت دارند استفاده کرد. بر این 

اساس، مسئله مقابله با سرقت و قاچاق گوشی های همراه، به عنوان یک چالش در حوزه شبکه های ارتباطی 

مدنظر قرارگرفت و پیشــنهاد توســعه یک راه کار آزمایشگاهی مقابله با سرقت گوشی همراه با استفاده از 

فناوری زنجیره بلوکی، مطرح گردید.

3. اهداف پروژه

شناســایی چالش های موجود در راه کارهای فعلی مورد اســتفاده اپراتورهــای تلفن همراه به منظور  •

ممانعت از سرویس دهی به گوشی های سرقتی

شناســایی قابلیت ها و امکانات زنجیره بلوکی در رفع چالش های شناسایی شده و بررسی امکان ارائه  •

راهکارهای موثرتر مقابله با سرقت گوشی مبتنی بر زنجیره بلوکی

شناســایی ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور، جهت توسعه راهکار مبتنی بر زنجیره بلوکی  •

در موضوع مورد بحث

امکان سنجی پیاده سازی طرح پیشنهادی در کشور و شناسایی چالش های احتمالی •
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4. خروجی های اصلی به دست آمده

شناســایی وضعیت فعلی راه کار مقابله با سرقت گوشــی همراه، چالش های راهکار فعلی، توانایی ها و  •

امکانات زنجیره بلوکی در رفع چالش ها

تبیین نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص توسعه، راه اندازی و بهره برداری از سرویس  •

پیشنهادی

شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور در راستای موضوع پروژه •

ارزیابی ابعاد تحلیلی امکانسنجی عملیاتی شدن طرح پیشنهادی •

پایلوت آزمایشگاهی سامانه مقابله با سرقت گوشی های همراه •

• 5G و IoT امکانسنجی استفاده از خدمات نرم افزار توسعه داده شده در فناوری

5. آموخته ها و دریافته ها

آشــنایی با قابلیت ها و محدودیت های فناوری زنجیره بلوکی برای توسعه کاربردهای جدید در حوزه  •

فناوری ارتباطات

کسب تجربه در زمینه توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی •

آشنایی با شرکت های فعال در زمینه توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر زنجیره بلوکی •

آشنایی با تجربیات مشابه در کشورهای دیگر •

شناسایی ابعاد فنی و چالش های سامانه موجود مقابله با قاچاق و سرقت گوشی همراه •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

توسعه پایلوت میدانی راه کار موضوع پروژه •

تسهیل بهره گیری از فناوری زنجیره بلوکی در راستای توسعه راهکارهای توزیع شده در حوزه فناوری  •

ارتباطات

ارائه بستر همکاری و تبادل داده میان بازیگران مختلف بخش خصوصی و دولتی برای پیشبرد اهداف  •

مربوط به کاربردهای مختلف
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1-20 راهکارهای فنی و اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی با توجه به فناوری های 

نوین و نیازهای آتی کشور 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: رضا بحری

تاریخ پایان: 1398/09/13تاریخ شروع: 1397/09/13

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 23,933,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

 شرح کلی پروژه

طیف فرکانسی از جمله سرمایه های ملی و منابع خدادادی هر کشور است که به دلیل کاربرد در برقراری 

ارتباطات رادیویی، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی به ســزایی است. از طرفی رشد 

روزافزون اســتفاده از امواج رادیویی در انواع شبکه های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب ناپذیر بوده 

و حتی استفاده از انرژی این امواج در امور صنعتی، پزشکی و خانگی امری متداول و عادی شده است. در 

کنار رشد فراتر از پیش بینی ها درخصوص کاربردها و فناوری های متنوع ارتباطات رادیویی، ترافیک تبادالت 

پهن باند نیز رشــد روز افزونی داشته است. درحقیقت ظهور دســتگاه های پهن باند سیار نظیرگوشی های 

هوشمند و تبلت ها به موازات گسترش شبکه های اجتماعی و عالقمندی جهانی به اتوماسیون امور روزمره 

و کنترل از طریق شبکه های هوشمند و اینترنت؛ از حمل و نقل گرفته تا لوازم خانگی عوامل کلیدی این 

رشد بوده اند. به این ترتیب، اپراتورهای شبکه جهت تأمین طیف رادیویی مورد نیاز برای پشتیبانی از این 

حجم داده چالش های بسیاری خواهند داشت و ضروری است که دست اندر کارانه طیف )دولت، نهادهای 

تنظیم مقررات، اپراتورها و ســازندگان تجهیزات رادیویی( به موضوع نیاز گسترده به طیف نگاه دقیق تری 

داشــته باشــند و این منبع کمیاب را به صورت مؤثرتری مورد استفاده قرار دهند. از طرفی موضوع طیف 

فرکانســی و روش های مدیریت آن بیشتر از جنبه اجرایی، نیاز به پشتوانه فنی و پژوهشی دارد. به گونه ای 

که امروزه در دنیا به جای مدیریت اســتاتیک طیف فرکانســی، روش ها و مدل های مدیریت پویای طیف 

فرکانســی مطرح شده است. بروز و ظهور فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی و نیازمندی آنها به طیف 
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فرکانسی موضوع مدیریت طیف فرکانسی بهره برداری بهینه از آن را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده است. 

باتوجه به قرار گرفتن کشــور ایران در منطقه سه رادیویی جهان، که یکی از مشخصه های آن به کارگیری 

بخش عمده ای از طیف فرکانســی برای ســرویس های مختلف ارتباطات رادیویی از جمله سرویس ثابت، 

متحرک و پخش صدا و تصویر به صورت مشــترک اســت، قابلیت انعطاف برای طراحی و استفاده بهینه از 

طیف فرکانس در کشور فراهم است. همچنین همسایگی با کشورهایی که عمدتاً در منطقه یک رادیویی 

جهــان قرار دارند، ایجاب می کند که بهره برداری از طیف فرکانســی خصوصــاً در نواحی مرزی با دقت و 

هماهنگی بیشتر با این کشورها انجام گیرد.

پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

تا کنون به طور جدی در حوزه طیف فرکانســی به عنوان زیرســاخت بنیادی و منبع محدود سیستم های 

مخابراتی ورود نداشته است. هر چند جنبه های قانونی و حقوقی طیف مورد توجه پژوهشگاه بوده است اما 

در خصوص حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی طیف فرکانسی، هسته های تحقیقاتی و پژوهشی تخصصی در 

پژوهشــگاه شکل نگرفته است. در همین راستا این پژوهشگاه پروژه “راهکارهای فنی و اقتصادی مدیریت 

طیف فرکانسی با توجه به فناوری های نوین و نیازهای آتی کشور” را تعریف نموده است.

در یک نگاه اجمالی این پروژه دارای ســه فاز اصلی اســت. در فاز اول ابتــدا جنبه ها و وجوه مختلف 

طیف فرکانســی مورد شناســایی قرار خواهد گرفت. بررسی و شناســایی رویکردها و روش های مدیریت 

طیف فرکانســی در کشــور و جهان از جمله موضوعات اصلی اســت که در این فاز به آن پرداخته خواهد 

شــد. با عنایت به مالکیت دوگانه و مدیریت چندگانه طیف فرکانسی کشور که خود به چالش مهم تبدیل 

شــده اســت، موضوع مالکیت طیف فرکانسی نیز مورد بررســی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. با عنایت به 

اینکه موضوع تخصیص طیف فرکانســی امروزه معموالً به صورت مزایده های فرکانسی برگزار می شود لذا 

ارزش گذاری اقتصادی طیف فرکانســی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در این فاز به آن توجه شود. 

 WRC-19 در فاز دوم به موضوع مهم نیازســنجی طیفی پرداخته می شود. این موضوع دستور کار اصلی

در شرم الشیخ مصر نیز می باشد. عالوه بر این موضوع، بحث روش های نوین مدیریت پویای طیف فرکانسی 

نیز از جمله موضوعات مهمی اســت که در این فاز به آن پرداخته خواهد شــد. در فاز ســوم پیشنهادها، 

راهکارهای فنی، اقتصادی و تدوین برنامه اجرایی مدیریت طیف فرکانســی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

بررســی و تبیین نقش بخش های حاکمیتی و غیر حاکمیتی در مدیریت طیف، تدوین پیش نویس اصول 
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حاکم بر مدیریت طیف پیشــنهاد مدل و الگوی مدیریت یکپارچه طیف فرکانسی در کشور شامل مدل و 

الگوی برآورد و تخمین طیف مورد نیاز، مدل و الگوی تخصیص و واگذاری طیف فرکانسی و مدل و الگوی 

باز تخصیص و بازآرایی طیف فرکانســی مورد بررســی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین در خصوص 

پیش نویس پرسش نامه ارزیابی سیستم مدیریت طیف فرکانسی، کاربرد فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت 

نوین طیف فرکانســی، بررســی وضعیت جهانی باندهای تلویزیونی، نرم افزارهای کاربردی مدیریت طیف 

فرکانســی، وضعیت جهانی رادیو ترانک و وضعیت پایش طیف فرکانســی در جهان نیز گزارش فنی ارائه 

شده است. در انتها نیز پیش نویس پرسش نامه ارزیابی سیستم مدیریت طیف فرکانسی ارائه شده است.

اهداف پروژه

اهداف مورد نظر پروژه در سه دسته فنی-پژوهشی، اقتصادی- حقوقی و راهبردی-اجرایی قابل تقسیم بندی 

است که این اهداف به شرح ذیل می باشند:

اهداف فنی-پژوهشی:

هدف 1: ارائه مدل و الگوی مدیریت یکپارچه طیف فرکانسی در کشور )تخصیص، واگذاری، بازآرایی  •

طیفی(

هدف 2: ارائه مدل و الگوی برآورد و نیاز سنجی طیفی در مواجهه با فناوری های نوین در کشور •

هدف 3: ارائه پیشنهاد در خصوص بازنگری جدول ملی تخصیص فرکانس و طرح های فرکانسی •

هدف 4: تبیین و شناسایی حوزه های پژوهشی مرتبط با طیف فرکانسی در کشور •

اهداف اقتصادی- حقوقی:

هدف 5: ارائه روش ها و مدل های نوین ارزش گذاری طیف فرکانسی از منظر اقتصادی •

هدف 6: تبیین جنبه های حقوقی طیف فرکانسی در کشور •

هدف 7: ارائه پیشنهادات در خصوص به روزرسانی جداول قیمت طیف فرکانسی •

اهداف راهبردی-اجرایی:

هدف 8: ارائه پیش نویس الزامات و اصول کالن حاکم بر مدیریت طیف فرکانسی کشور •

هدف 9: تبیین نقش بخش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مالکیت و مدیریت طیف فرکانسی کشور •

هدف 10: ایجاد هسته تخصصی طیف فرکانسی در پژوهشگاه •
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خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی های اصلی این پروژه به صورت گزارش های پژوهشــی، مطالعاتــی و فنی، راهکارها و راهبردهای 

پیشنهادی به شرح زیر تنظیم شده است:

مطالعات تطبیقی در خصوص رویکردهای مدیریت طیف فرکانسی در حوزه های )تخصیص، واگذاری  •

و بازآرایی طیفی( از منظر ITU و کشورهای پیشرو، منطقه و درحال توسعه

بررسی و شناسایی نظام رگوالتوری طیف فرکانسی در کشور •

بررسی الگوهای مالکیت طیف فرکانسی در بخش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در جهان •

بررسی و تحلیل جنبه های اقتصادی و حقوقی مدیریت طیف فرکانسی در جهان و کشور •

روش های برآورد و نیازسنجی طیف فرکانسی مورد نیاز با استناد به مراجع و مراکز علمی و قانونگذاری  •

معتبر

فنی روش های برآورد و نیازســنجی طیف فرکانســی مورد نیاز با اســتناد به مراجع و مراکز علمی و  •

قانونگذاری معتبر

الگوها و روش های مواجهه با فناوری های نوین در مجامع جهانی و رگوالتوری های کشورهای پیشرفته •

شیوه های نوین مدیریت پویای طیف فرکانسی )تخصیص، واگذاری، بازتخصیص و بازآرایی طیف( •

کاربرد فناوری زنجیره بلوکی در مدریت نوین طیف فرکانسی •

بررسی وضعیت جهانی باندهای تلویزیونی •

نرم افزارهای کاربردی مدیریت طیف فرکانسی •

وضعیت جهانی رادیو ترانک •

بررسی وضعیت پایش طیف فرکانسی در جهان •

پیش نویس اصول حاکم بر مدیریت طیف فرکانسی کشور •

مدل و الگوی مدیریت یکپارچه مدیریت طیف فرکانسی در کشور •

رویکردهای نوین اقتصادی طیف فرکانسی در جهان •

اقتصاد و حقوق طیف فرکانسی از منظر مجامع معتبر جهانی و رگوالتوری های پیشرفته •

اقتصاد و حقوق طیف فرکانسی در کشور •
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پیش نویس پرسش نامه ارزیابی سیستم مدیریت طیف فرکانسی •

برگزاری ســه جلسه فروم نســل پنجم ارتباطی در ارتباطات با موضوعات فرکانسی و اقتصادی نسل  •

پنجم ارتباطی

پذیرفته شدن پیشنهاد پژوهشگاه در اجالس SATRC 2019 در نشست بین المللی تهران در خصوص  •

وضعیت باندهای تلویزیونی در دنیا

آموخته ها و دریافته ها

کسب دانش در حوزه های فنی، اقتصادی و حقوقی مدیریت طیف فرکانسی در پژوهشگاه •

آمادگی فنی برای نیازسنجی طیفی و مواجه با فناوری های نوین در کشور •

ایجاد آمادگی فنی، اقتصادی و حقوقی برای ارائه طرح جامع مدیریت طیف فرکانسی در کشور •

شفاف سازی نقش بخش های حاکمیتی و غیر حاکمیتی در مالکیت و مدیریت طیف فرکانسی •

همگرایی و هم افزایی بین دستگاه ها و ارگان های مرتبط با موضوع طیف فرکانسی •

افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ایجاد هسته تخصصی مدیریت طیف فرکانسی در پژوهشگاه •

امکان انجام و ارائه مشــاوره در زمینه پروژه های مرتبط با مدیریت طیف فرکانســی و روش های نوین  •

دسترسی به طیف

امکان توســعه ارتباطات علمی و فنی داخلی و بین المللی با کشــورهای منطقه و مجامع جهانی در  •

حوزه های تخصصی طیف فرکانسی



13
98

ی  
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

58
1-21 طراحی و ساخت نمونه مهندســی رادیوی پرظرفیت برد متوسط فرکانس 
باال در باندهای 24 و 38 گیگاهرتز )طراحی و ساخت نمونه مهندسی لینک رادیوی 

پرظرفیت(

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: سعید بشیرزاده

تاریخ پایان: 1398/02/15تاریخ شروع: 1397/06/19

نوع پروژه: درون سپاری - برون سپاریاعتبار پروژه:   89,787,000,000 ریال

وضعیت پروژه: در حال اجرا )خاتمه فاز یک(ماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلی پروژه

 )Backhaul( اســتفاده از لینک های رادیویی مایکروویو نقطه به نقطه در بخش ارتباطات پشتیبانی پسین

برای شــبکه های مخابراتی، اینترنتی و نیز تأمین ســیگنال فرســتنده های رادیو و تلویزیون و همچنین 

ارتباطات زیرســاخت )Backbone(، همواره یکی از راه کارهای مقرون به صرفه به شــمار می رود. در حال 

حاضر با توجه به رشد روز افزون شبکه های سلولی نسل 4، حجم تبادالت داده و نرخ بیت درخواستی برای 

سیستم های ارتباطی، مدام در حال افزایش است. هر چند فیبرهای نوری ظرفیت زیادی برای تبادل داده 

در اختیار قرار می دهند اما سامانه های رادیویی در مواردی که فیبر نوری موجود نبوده یا دچار آسیب شده 

باشد، خصوصاً در مواقع بروز بحران در مناطق آسیب دیده راهکار خوبی برای برقراری یک ارتباط سریع و 

پرظرفیت به شمار می روند. از این رو جایگاه سامانه های رادیویی نقطه به نقطه نه تنها تضعیف نشده بلکه 

با ارائه فناوری های نو حفظ شده و همچنان سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند.

لینک هــای رادیویی مایکروویو پرظرفیت برای توســعه نســل های جدید شــبکه های ارتباطی نقش 

تعیین کننــده ای دارند. در خاورمیانه و شــبه قاره هند حدود 90 درصد شــبکه بک هال در اختیار رادیو 

مایکروویو است. با وجود توسعه مداوم شبکه ها و نیاز به ارتباطات پر سرعت داده سیار، این سهم بازار در 

طی سال های آتی تغییر چندانی نمی کند. از این رو حجم باالیی از تقاضا در منطقه وجود دارد. توانمندی 

علمی و فنی برای ساخت تجهیزات مدرن نیازمند دانش فنی و تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و تست 
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اســت. پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با سابقه طوالنی در طراحی و ساخت سامانه های رادیویی 

مایکرویو نقطه به نقطه و نیز ایســتگاه های پایه شــبکه های سلولی، تجارب ارزنده ای در این حوزه ها دارد. 

نکته قابل توجه این که پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، آزمایشــگاه های تأیید نمونه سامانه های 

رادیویی و نیز تجهیزات دسترســی نسل 4 را تجهیز و راه اندازی کرده و امکانات آزمایشگاهی کم نظیری 

برای ساخت و تست در اختیار دارد.

انگیزه اصلی پرداختن به موضوع رادیو پر ظرفیت و دسترسی رادیویی نسل 4

توســعه و نوسازی شبکه های مخابرات سلولی نسل 4 توسط اپراتورها با بیش از 80 میلیون مشترک  •

داخلی و چند صد میلیون مشترک در کشورهای منطقه

نیاز چندین هزاری بازار داخل و چند صد هزاری بازار منطقه به لینک های رادیویی مایکروویو •

تداوم حضور لینک های رادیویی با سهم حدود 70 درصدی در شبکه های مخابراتی علیرغم بکارگیری  •

فیبرهای نوری

3. اهداف پروژه

حوزه فعالیت و هدف این پروژه ساخت نمونه مهندسی رادیو پرظرفیت دو تکه ای )Split Mount( و تمام 

برون بنــا )all outdoor( با قابلیت حمل ترافیک SDH و Ethernet با ظرفیت پایه یک STM- 1 )حدود 

150Mbps( قابل توسعه تا چهار MTS-1 )یا 1000Mbps( در باند 24 و 38 گیگاهرتز بوده است.

پس از دســتیابی به محصوالت این پروژه امکان تولید انبوه این محصوالت فراهم می شود. در گام دوم 

توسعه این پروژه که در مرحله تولید انبوه فراهم می شد تولید لینکهای رادیویی در فرکانس 8 گیگاهرتز با 

هدف لینکهای مدیریت بحران، و لینکهای 70 و 80 گیگاهرتز با هدف بکهال 5G در دستور کار قرار داشت.

دلیل در نظر گرفتن این باند رادیویی، به نتایج بررسی های بازار برمی گردد. نیاز به خرید این نوع رادیو 

در سال های اخیر و آتی توسط مراکز مختلف اپراتوری و دولتی بسیار باال است. این رادیو برای اغلب مقاصد 

ارتباطات نقطه به نقطه اعم از Backhaul شبکه موبایل و شبکه های اینترنتی، ترانک بین مراکز عملیاتی 

دولتی و خصوصی و کاربردهای صنعتی و نظامی مناسب است.

نکته دیگر اینکه در بند 28 سیاســت های ابالغی برنامه ششــم توســعه، بر فناوری های ارتباطاتی و 

اطالعاتی به عنوان یکی از حوزه های دارای اولویت راهبردی صنعتی تاکید شده و در سند راهبردی برنامه 
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ششــم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز “رصد فناوری های پیشــرفته و تولید محصوالت بومی” به 

عنوان یکی از اهداف مهم و “حمایت از تحقیق، توســعه، تولید و به کارگیری محصوالت راهبردی بومی” 

به عنوان راهبرد مربوطه تبیین شــده است. لذا در راســتای تحقق هدف کمی این برنامه جهت “تولید و 

بکارگیری حداقل 3 دســته کاالهای راهبردی داخلی )شــامل تجهیزات شــبکه مبتنی بر IP، رادیوهای 

پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB(” پروژۀ حاضر تعریف و اجرا می شود

4. خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی های اصلی نهایی پروژه عبارتند از:

برگزاری فراخوان، انتخاب شرکت یا شرکت های همکار و متدولوژی مشارکت •

گزارش فنی مشتمل بر “تهیه و تدوین مستندات فنی طراحی محصول” •

گزارش مشتمل بر “ساخت نمونه آزمایشگاهی” و نمونه های ساخته شده •

گزارش مشتمل بر “ساخت نمونه مهندسی” •

یک لینک رادیوی نمونه مهندسی ساخته شده در فرکانس 24 گیگاهرتز •

یک لینک رادیوی نمونه مهندسی ساخته شده در فرکانس 38 گیگاهرتز •

گزارش مشتمل بر “ مستندات انتقال دانش فنی” •

سمینار و کارگاه های آموزشی طراحی رادیو •

یک لینک رادیوی آزمایشگاهی در فرکانس 24 گیگاهرتز •

یک لینک رادیوی آزمایشگاهی در فرکانس 38 گیگاهرتز •

پس از اجرای فاز یک و جمع بندی نتایج فراخوان خروجی های پروژه به سه لینک رادیویی در فرکانس های 

8، 24 و 80-70 گیگاهرتز تغییر کرد.

در انتهای فاز یک خروجی های بدست آمده عبارتند از: •

شناسایی شرکتهای همکار و آماده سازی کلیه مقدمات الزم برای عقد قرارداد •

تدوین RFP و مشخصات فنی دقیق لینکهای رادیویی برای ساخت •

گزارش به روز رسانی بررسی وضعت بازار لینک های رادیویی •

گزارش مدل های مشارکت و تجاری سازی پژوهشگاه با بخش خصوصی در پروژه های محصول محور •
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گزارش مالحظات حقوقی و پیش نویس قرارداد مشارکت پژوهشگاه با بخش خصوصی •

5. آموخته ها و دریافته ها

اطالع از وضعیت بازارها و خدمات حوزه ارتباطات رادیویی داخل و خارج •

مطالبات مشتریان و تولیدکنندگان و مدلهای مشارکت با شرکتهای دانش بنیان •

مالحظات حقوقی و پیش نویس قرارداد مشــارکت پژوهشــگاه با بخش خصوصی برای دســتیابی به  •

قرارداد موفق

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

انجام این پروژه و رســیدن به هدف آن می تواند در ابعاد و الیه های مختلفی تاثیرگذار باشد. از دید فنی و 

مهندسی اجرای پروژه ساخت لینک رادیویی پرظرفیت دستاوردهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

پیامدهای فنی

تولیــد محصول بومی و اعمال پروتکل های امنیتی بومی برای ایجاد زیرســاختهای مخابراتی مطمئن  •

در حوزه های راهبردی مانند سیگنال رســانی صدا و ســیما، شــرکت نفت، صنایع و مراکز نظامی با 

پروتکل های بومی

دستیابی به نقشه راه و راهبردهای بومی سازی تولید لینک های رادیویی پرظرفیت •

ارتقای دانش و اشراف بر فناوری های جهانی در حوزۀ انتقال رادیویی •

ارتقای دانش مرتبط با تجهیزات آزمایشــگاهی و آزمون های تست و ارزیابی و تأیید نمونه محصوالت  •

رادیویی

بهبود و اصالح تخصیص طیف فرکانسی کشور مطابق با نیازهای داخلی •

در ابعاد غیر فنی نیز دســتاوردها و پیامدهای عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رادیو پر ظرفیت نسل 

4 به شرح زیر و قابل مالحظه است:

احیای صنعت تولید تجهیزات رادیویی کشور و ایجاد برند ملی در این حوزه •

توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید محصوالت ارتباطات رادیویی •

تســهیل در ایجاد شــبکه ملی و امکان ایجاد شبکه های بومی امن با استفاده از پروتکل ها و تجهیزات  •

داخلی
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تأمین سریع نیاز ارتباطی در بالیای طبیعی و بحران ها •

کاهش هزینه های اجتماعی دولت به واسطه ایجاد اشتغال پایدار و دانش بنیان •

صرفه جویی ارزی و ایجاد درآمــد ارزی با کاهش هزینه های واردات و صادرات محصوالت به خارج از  •

کشور



فصل دوم

پژوهشکده فناوری اطالعات
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2-1 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه کالن داده ها - فاز اول 

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: بابک معصوم پور

تاریخ پایان: 1398/10/05تاریخ شروع: 1398/06/05

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 2/466/000/000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

موضوع این پروژه طراحی و راه اندازی آزمایشــگاه کالن داده ها از نوع ارزیابی فنی، تحقیقاتی و تخصصی 

اســت. این پروژه در راستای محور کالن داده های پژوهشــگاه و به دنبال پروژه هایی چون نقشه راه کالن 

داده ها و رگالتوری کالن داده ها انجام می شود. در این پروژه ابتدا الزامات و نیازمندی های طراحی آزمایشگاه 

کالن داده ها شناسایی و تعیین خواهد شد و سپس بر اساس نتایج به دست آمده طراحی آزمایشگاه مذکور 

صورت خواهد گرفت.

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

طراحی و راه اندازی آزمایشــگاه کالن داده ها از نوع ارزیابی فنی، تحقیقاتی و تخصصی و ارتقاء دانش و  •

توانمندی گروه در زمینه فناوری های کالن داده ها و نیازها و الزامات طراحی یک آزمایشگاه کالن داده ها

اهداف کمی

• )LoS( تهیه یک فهرست سرویس های قابل ارائه توسط آزمایشگاه کالن داده ها

طراحی یک معماری/ زیرساخت/ چارچوب کاری برای آزمایشگاه کالن داده ها •

تهیه یک فهرســت ابزارهای نرم افزاری و تجهیزات ســخت افزاری مورد نیاز آزمایشــگاه کالن داده ها  •

)LoM(

طراحی دادگان تست برای حوزه های سالمت و انرژی •

ارائه یک پیشنهاد پروژه فاز راه اندازی آزمایشگاه •



13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

66
ارائه سمینار ترویجی - آموزشی در انتهای پروژه •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

منشور پروژه •

نتایج مطالعات تطبیقی •

نتایج بررسی استانداردهای حوزه کالن داده ها )مطابق شرح خدمات( •

نتایــج پیمایش بازار کالن داده هــای ایران با هدف شناســایی مخاطبیــن، توانمندی ها و نیازهای  •

آزمایشگاهی ایشان

نتایج شناسایی و دسته بندی ابزارهای تست و الزامات محیط تست کالن داده ها •

نتایج بررسی خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه کالن داده ها •

فهرست سرویس های قابل ارائه توسط آزمایشگاه کالن داده ها •

ضمناً خروجی های زیر نیز تدوین شده و پس از مراحل تأیید نهایی در دسترس خواهند بود:

طرح معماری، زیرساخت ها و چارچوبهای مورد نیاز آزمایشگاه کالن داده ها •

ساختار اجرایی و مدل کسب و کار آزمایشگاه •

• )LoM( نتایج بررسی فنی و انتخاب ابزارهای نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری و ارائه فهرست آنها

برنامه اجرایی استقرار آزمایشگاه کالن داده ها در آزمایشگاه فناوری اطالعات پژوهشکده •

طراحی دادگان تست کالن داده ها در حوزه های سالمت و انرژی •

پیشنهاد پروژه فاز راه اندازی آزمایشگاه •

5. آموخته ها و دریافته ها

نتایج مطالعات تطبیقی داخل کشــور نشان داد که در بخش های اندکی کالن داده ها به مفهوم واقعی  •

کلمه در کشور داریم اما به زودی گسترش آن را در بخش های بیشتری شاهد خواهیم بود.

استانداردهای کالن داده ها هنوز به بلوغ کامل نرسیده اند و در این پروژه استانداردهای مرتبط بیشتری  •

شناسایی شدند.

نتایج فعالیت پیمایش کالن داده ها در این پروژه نشــان داد که با توجه به گسترش سریع سامانه های  •
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کالن داده ها و رقابت شــرکت ها با هم در این حوزه، تضمین صحت عملکرد سامانه ها و خدمات کالن 

داده ها و در نتیجه ارزیابی فنی سامانه های کالن داده ها امری بسیار ضروری است و باید به عنوان یکی 

از خدمات اصلی آزمایشگاه کالن داده ها در نظر گرفته شود

مفاهیم تست کالن داده ها، ابزارهای تست کالن داده ها شناسایی شدند و مشخص شد که محک زنی  •

کالن داده ها روشی برای بهبود کیفیت سامانه های کالن داده ها می باشد.

فناوری هــا، چارچوب هــای کاری و ابزارهای متنوعی در حوزه کالن داده ها بســته به نوع پردازش و  •

ذخیره سازی داده ها مورد استفاده واقع می شوند.

معماری های مختلف کالن داده ها بررسی شدند. •

مدل های مختلف کسب وکار شناسایی و بررسی شدند. •

امکان استفاده از داده های باز کمک زیادی به پیش برد پروژه های حوزه کالن داده ها می کند. •

آزمایشــگاه می تواند در حوزه ایجاد مجموعه داده های کاربردهــای مختلف کالن داده ها نقش فعالی  •

داشته باشد.

آزمایشگاه می تواند از سرویس های مختلفی که ارائه خواهد دارد درآمدزایی کند. •

آشــنایی با تجهیزات سخت افزاری و ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز آزمایشگاه و تهیه LoM آزمایشگاه  •

کالن داده ها

کسب اطالعات مفید و درک بهتر از دادگان تست برای آزمایشگاه کالن داده ها •

نحوه استقرار آزمایشگاه در اداره آزمایشگاه های فناوری اطالعات بررسی گردید •

مدل کسب و کار آزمایشگاه بر اساس مدل کسب و کار استروالدر تهیه شد •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

بعد از اتمام این پروژه که مرحله طراحی آزمایشگاه کالن داده ها است، پروژه بعدی یعنی راه اندازی آزمایشگاه 

کالن داده ها شــروع می شــود. پیامد حاصل آن است که، آزمایشــگاه کالن داده ها آماده ارائه سرویس به 

پروژه های تحقیقاتی و تخصصی داخلی پژوهشگاه در حوزه کالن داده ها، پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و 

همچنین ارزیابی فنی سامانه های کالن داده ها به متقاضیان خارج از پژوهشگاه مانند شرکت های خصوصی 

فعال در این حوزه خواهد گردید و درآمدزایی حاصل خواهد شد.
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2-2 فاز اول توسعه بسترهای ارزیابی خط و زبان فارسی

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: مژگان فرهودی

تاریخ پایان: 1398/09/01تاریخ شروع: 1398/03/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 2/500/000/000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه:  راهبردی

2. شرح کلی پروژه

در فاز اول پروژه با همکاری دانشــگاه تهران در برگزاری مســابقه ای که توسط کنفرانس NSURL برای 

زبان های با منابع پیکره ای کم برگزار گردید و فارســی نیز جزء این زبان هاست مشارکت شد. فعالیت های 

انجام شده در این فاز عبارت اند از:

توسعه بستر ارزیابی دو ابزار بازشناسی موجودیت های اسمی و هم مرجعی •

ارزیابی ابزارهای مشارکت کننده در مسابقه بر اساس بستر ارزیابی توسعه داده شده •

تهیه گزارش نتایج ارزیابی •

در فاز دوم این پروژه سعی گردید تا پس از بررسی و استخراج چالش های زبانی دو ابزار پایه ای بن واژ ساز 

و تک واژســاز که در بســیاری از کاربردهای خط و زبان استفاده می شوند، دادگان محک آنها ایجاد گردد. 

مراحل انجام این فاز به شرح زیر می باشد:

تبیین مالحظات زبان شناســانه رایانشی در استفاده بهتر از هر یک از ابزارهای مذکور در خط و زبان  •

فارسی

تهیه شیوه نامه برچسب زنی مشتمل بر قواعد برچسب زنی ابزارهای مربوطه •

ایجاد داده های محک مرتبط با هر یک از ابزارها •

3. اهداف پروژه

توسعه زیرساخت های ارزیابی ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی •

شناسایی و رتبه بندی فعالیت های انجام شده در این حوزه •
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4. خروجی های اصلی به دست آمده

داده های محک طالیی )با حجم 600 جمله از متون خبری و رســمی فارسی( برای ارزیابی ابزارهای  •

بن واژساز و تک واژساز

شناسایی و رتبه بندی فعالیت های انجام شده در حوزه ابزار شناسایی موجودیت های اسمی •

5. آموخته ها و دریافته ها

درک چالش های زبانی مربوط به پردازش زبان فارسی در محیط وب و رایانه •

کسب تجربه درخصوص توسعه دادگان محک •

دانش برگزاری مسابقات بین المللی در داخل کشور •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

کمک به برپایی نظام ارزیابی محصوالت حوزه خط و زبان •

کمک به تســریع روند توســعه ابزارهای پردازش زبان فارســی و ایجاد فضای رقابتی در بهبود این  •

محصوالت
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2-3 مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمد هادی بکایی

تاریخ پایان: 1398/04/03تاریخ شروع: 1397/11/03

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 4/418/000/000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

هدف از این پروژه که در واقع مقدمه ای بر پروژه تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی بود، شناسایی ابعاد 

مختلف رایانش کوانتومی در نظر گرفته شــده بود. در ابتدای این پروژه زیرشاخه های مختلف این فناوری 

شناسایی شده و درخت دانش آن ترسیم گردید. سپس گروه های کاری مختلف به بخش های مختلف این 

درخت تخصیص داده شــده و مفاهیم اصلی در آن ها شناسایی و استخراج گردید. همچنین تالش گردید 

وضعیت ایران و جهان نیز در این حوزه مشخص شود.

3. اهداف پروژه

کســب بینش علمی الزم برای ورود بــه پروژه های رایانش کوانتومی به ویژه پروژه تدوین نقشــه راه  •

پژوهشگاه در حوزه فناوری های کوانتومی

افزایش آگاهی نسبت به کاربردها و فناوری های مرتبط با رایانش کوانتومی •

گزارش فنی منطبق بر خروجی های اصلی •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش تحلیلی درخت واره فناوری رایانش کوانتومی •

گزارش تحلیلی فناوری های اصلی در حوزه رایانش کوانتومی از منظر سخت افزار مشتمل بر: •

à انواع فناوری های مورد استفاده در رایانش کوانتومی

à ویژگی های آن ها از منظر فنی
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گزارش تحلیلی فناوری های اصلی در حوزه رایانش کوانتومی از منظر نرم افزار مشتمل بر: •

à انواع فناوری های مورد استفاده در رایانش کوانتومی

à ویژگی های آن ها از منظر فنی

گزارش تحلیلی کاربردها مشتمل بر کاربردهای اصلی رایانش کوانتومی در سطح دنیا و ایران •

گزارش استانداردهای موجود و شرح فنی آن ها •

گزارش تحلیلی شامل شبیه سازها و نحوه استفاده و برنامه نویسی آن ها •

گزارش تحلیلی وضعیت موجود فناوری رایانش کوانتومی در ایران و سایر کشورها •

5. آموخته ها و دریافته ها

مهم ترین نکته ای که در خالل مطالعات و بررسی وضعیت موجود به آن رسیدیم این بود که به دلیل ضعف 

شدید مالی و سرمایه گذاری در این حوزه و وابستگی این حوزه به دستگاه های با تکنولوژی باال و گران اغلب 

تحقیقات دانشــگاهیان و محققین در ســطح تئوری باقی مانده است و به عمل نرسیده است. خوشبختانه 

ظرفیت بســیار مناسبی از لحاظ دانشی و تئوری در کشــور وجود دارد. اما متأسفانه ظرفیت محدودی از 

لحاظ تجربی موجود اســت. درعین حال افراد شــاخصی هســتند که از لحاظ تجربی نیز پتانسیل بسیار 

مناسبی داشــته و حتی در یک قدمی ساخت رایانه های کوانتومی با استفاده از فناوری ابررسانا )به عنوان 

فناوری برتر این دوره در ساخت رایانه های کوانتومی( می باشند که اگر بودجه مناسب در زمان مناسب به 

آن ها تزریق شود کارهای بسیار مهمی را می توانند انجام دهند.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

خروجــی این مجموعه پروژه ها نقشــه راه جامع فناوری های کوانتومی بود که مورد تأیید کارشناســان و 

صاحب نظران قرار گرفت. اگر به اقدامات مندرج در این نقشه راه اهتمام ورزیده شود، آن برکات دستیابی 

به فناوری های کوانتومی نصیب کشــور خواهد شد. به طور خاص از مهم ترین افق و پیامدهای استفاده از 

خروجی های پروژه برای کاربری آتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک به تبیین روش دستیابی به دانش ساخت رایانه های کوانتومی: به دلیل تحریم های ظالمانه علیه  •

کشور ایران، امکان خریداری رایانه های کوانتومی برای کشور فراهم نیست و یکی از افق ها و پیامدهای 

استفاده از خروجی های این پروژه برای کاربری آتی، تبیین روش دستیابی به دانش ساخت رایانه های 
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کوانتومی، زمینه سازی جهت ساخت رایانه های کوانتومی و در نهایت مهیا نمودن شرایط الزم جهت 

اســتفاده از آنها در حل مسائل مختلف با پردازش های بســیار زیاد مانند بهینه سازی و شبیه سازی 

می باشد.

زمینه سازی جهت دستیابی به دانش برنامه نویسی و کار با رایانه های کوانتومی: با توجه به اینکه آینده  •

محاسبات سریع از آن رایانه های کوانتومی خواهد بود و الگوریتم ها و زبان های برنامه نویسی برای این 

رایانه ها به صورت کامل به رایانه های کالســیک متفاوت هستند، باید در یک برنامه مشخص نحوه کار 

بــا این رایانه ها و همچنین الگوریتم های آن را آموخــت تا بتوان خود را برای دوران برتری رایانه های 

کوانتومی آماده کرده و بیشترین بهره را از وجود رایانه های کوانتومی در حل مسائل اصلی کشور برد.
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2-4 ارائه مدل مشارکت ذینفعان مختلف جهت ایجاد و راه اندازی بستر توسعه و 

تست خدمات اینترنت اشیاء

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: مجید رسولی دیسفانی

تاریخ پایان: 1398/07/11تاریخ شروع: 1398/03/11

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 3,160,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: توسعه ای-کاربردی

2. شرح کلی پروژه

یکی از وظایف اصلی حاکمیت در تســهیل کسب وکارها در حوزه اینترنت اشیا، ایجاد امنیت خاطر در بین 

کاربران در خصوص کیفیت خدمات و محصوالت اینترنت اشیاء است که خود منجر به ترغیب آنان جهت 

استفاده از خدمات و محصوالت داخلی می شود. از سوی دیگر بسترهای تست و توسعه خدمات و محصوالت 

سبب خواهد شد که تهیه کنندگان آن ها بتوانند به راحتی محصوالت و خدمات خود را آزموده و مشکالت آن 

را درک کنند. مسئولیت آماده سازی بسترهای تست و توسعه که با عنوان تجهیزات برتری بخش شناخته 

می شــوند و همچنین تهیه، تصویب و نظارت بر استانداردها به طور معمول بر عهده حاکمیت می باشد. دو 

هدف عمده بسترهای تست و توسعه عبارت اند از:

تائیــد صحــت عملکرد و رعایــت اســتانداردها: این هدف مورد توجــه دولت هــا، تولیدکنندگان و  •

توزیع کنندگان و کاربران محصول می باشد. در این هدف صحت عملکرد محصول و تطابق مشخصات 

آن با استانداردهای ملی و بین المللی مورد توجه قرارگرفته و ارزیابی می گردد.

شناســایی رفتار و نوع عملکرد محصول در محیط کاربری: دسته دیگری از تست ها به بررسی رفتار و  •

نوع عملکرد محصول در محیط های کاری مختلف می پردازند. این تســت ها مورد نیاز توسعه دهندگان 

و تولیدکنندگان محصول بوده و سایر ذی نفعان حوزه تست توجه کمتری به آن دارند.

این پروژه باهدف تدوین طرح کالن فنی و کسب وکاری جهت پیاده سازی بسترهای تست و توسعه خدمات 

اینترنت اشیاء تعریف و اجرا گردید.
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3. اهداف پروژه

کسب دانش تخصصی در حوزه بسترهای تست و توسعه اینترنت اشیاء •

تدوین طرح کالن فنی و کسب و کاری به منظور راه اندازی بستر تست و توسعه اینترنت اشیاء •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

 طراحی کالن فنی بستر توسعه و تأیید خدمات اینترنت اشیاء مشتمل بر

بررسی نمونه های مشابه خارجی )2 مورد( •

 معماری کالن فنی بستر تست و توسعه خدمات اینترنت اشیاء •

à بررسی الیه های و زیرساخت های اصلی

à نحوه ارتباط بین الیه های مختلف

à طراحی مفهومی

à الزامات کالن فنی

طراحی کالن کسب و کار بستر توسعه و تأیید نمونه خدمات اینترنت اشیاء مشتمل بر

بررسی نمونه های مشابه خارجی از منظر کسب و کار •

طرح کالن کسب و کار بستر توسعه و تایی خدمات اینترنت اشیاء •

لیست بازیگران بالقوه •

اجزای 9 گانه مدل کسب و کار سامانه بدون پرداختن به جزئیات •

الزامات کالن طرح از منظر کسب و کار •

5. آموخته ها و دریافته ها

یک بسترتســت و توسعه محیطی است که اجازه انجام آزمایش و توسعه محصوالت و خدمات را به منظور 

تحقیق و توسعه می دهد. با وجود تمامی چالش ها و مشکالت موجود، بسترهای تست و توسعه به اصلی ترین 

روش تســت راهکارهای اینترنت اشــیاء در جهان امروز تبدیل شده اند. این توسعه روزافزون تنها به دلیل 

مزایای غیرقابل انکار و خدمات مناســبی است که این بســترها ارائه می نمایند. بسترهای تست و توسعه 

بســیاری در صنایع مختلف در حال فعالیت در سطح دنیا می باشند که استفاده از تجربیات آن ها می تواند 

ما در دستیابی ســریع تر به اهداف پیش بینی شده یاری نماید. بررسی مستندات مربوط به این شرکت ها 
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نشــان می دهد که ایشان راهکار ارائه خدمات متنوع، ارزان و همیشه در دسترس را در تشکیل فدراسیون 

بســترهای تست و توسعه یافته و اقدام به تشکیل فدراسیون های متنوع نموده اند که مهم ترین آن در ذیل 

اتحادیه اروپا و با عنوان FIESTA تشکیل شده است. در این فدراسیون تعدادی از بسترهای تست و توسعه 

غیراروپایی نیز عضو هستند.

زیست بوم بسترهای تست و توسعه از اجزا بسیاری تشکیل شده است که موفقیت آن را منوط به وجود 

همکاری و همراهی تمامی این اجزا نموده اســت. در این میان شــرکت های بزرگ و دولت ها وظیفه خود 

می دانند به منظور توسعه فناوری، دستیابی به خدمات فناورانه و درنتیجه توسعه اقتصادی، بسترهای تست 

و توسعه را برای توســعه دهندگان محصوالت، شرکت های نوپا و دانش بنیان و محققین فراهم نمایند. در 

کشــور ما همیشــه وجود یک محور اصلی که معموالً با عنوان نخ تسبیح نامبرده می شود در تشکیل یک 

زیست بوم پایا که منافع تمامی اجزا به خصوص کاربران را فراهم نماید ضروری بوده و معموالً این نقش به 

عهده یکی از دستگاه های دولتی قرار داده می شود. بر اساس اصل 40 قانون اساسی پس از به بلوغ رسیدن 

زیست بوم، دستگاه دولتی از زیست بوم خارج گردیده و تنظیم روابط بر اساس اصول رقابت و عرضه - تقاضا 

صورت می پذیرد؛ لذا به نظر می رســد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بر اســاس وظایف و حوزه 

تخصصی خود، باید این نقش را در زیست بوم بسترهای تست و توسعه ایفا نماید.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

افق این پروژه اقدامات دارای اولویت ذیل می باشــد که در جهت ایجاد، تحریک و توسعه بسترهای تست 

و توســعه در حوزه اینترنت اشــیاء به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیشــنهاد گردیده است که در 

زمینه های فراهم ســازی بســتر فنی، قوانین و مقررات و فرهنگ همکاری و فدراسیون در بین فعاالن این 

حوزه است.

راه اندازی بستر تست و توسعه خودروهای هوشمند •

راه اندازی بستر تست و توسعه شهر هوشمند •

تدوین و ارائه پروانه راه اندازی مراکز تست و توسعه •

تدوین و انتشار استانداردهای تعامل مراکز تست و توسعه •

حمایت از دانشگاه های برای راه اندازی بسترهای تست و توسعه کوچک و دانشگاهی •
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2-5 تدوین مدل مفهومی و برنامه اجرایی مرکز نوآوری پژوهشــگاه ارتباطات و 

فناوری اطالعات 

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمود خراط

تاریخ پایان: 1398/01/31تاریخ شروع: 1397/03/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   16,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: توسعه ای -کاربردی

2. شرح کلی پروژه

وجود تغییرات ســریع در حوزه های مختلف فناوری سبب شده تا ایجاد مراکز نوآوری به عنوان یک بخش 

ضروری مراکز پژوهشــی و به عنوان نیاز اساسی مطرح باشند. جذب خالقیتها و نوآوریها و همچنین عرضه 

محصوالت دانش بنیان به بازار، ایده ایجاد مراکز نوآوری هســتند. این مراکز با ایجاد ســبدی از امکانات و 

منابع از ظرفیتهای حاکمیتی، خصوصی و مردم نهاد موجب حیات بخشی به ایده های قابل بالندگی و کمک 

به رشد آن ها می شوند. طبق تعریف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، مرکز نوآوری، “مرکزی است 

متشکل از یک یا چند تیم نوآور که با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت های متقاضی محصوالت جدید در 

یک حوزه تخصصی در چارچوب برنامه ای بلندمدت با هم همکاری می کنند”. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات نیز در راســتای تبیین روند پژوهشی نوین خود و در راستای تکمیل زنجیره کاربردی سازی نتایج 

پژوهش ها بر اساس نیاز بازار، ساماندهی مرکز نوآوری را در برنامه خود قرار داده است. این مرکز نوآوری از 

یک ســو با روند پژوهشی حوزه ICT در پژوهشگاه به شکل خاص و سایر مراکز دانشگاهی و پژوهشی این 

حوزه به طور عام باید در ارتباط باشــد تا ضمن ایجاد امکان هدایت پژوهشــهای کاربردی به سمت فضای 

نوآوری و بازار، روند توسعه آن نیز مدنظر قرار گیرد. از دیگر سو، این مرکز باید بتواند پژوهشهای کاربردی را 

به سمت مراکز رشد و پارکهای فناوری، بخصوص پارک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سوق دهد تا در 

قالب شرکتهای دانش بنیان امکان رشد اقتصادی و اثرگذاری هرچه بیشتر را فراهم نماید. هم زمان با انجام 

مقدمات استقرار پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات توسط پژوهشگاه، موضوع ایجاد مرکز نوآوری 
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و مرکز رشــد به منظور تکمیل چرخه پژوهش توسط پژوهشــگاه مطرح و مورد تأیید قرارگرفته است. این 

مرکز سعی دارد تا حجم قابل قبولی از تحقیقات پژوهشگاه ICT و سایر مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی 

خصوصی و دولتی در این حوزه را به سوی تولید محصوالت کاربردی قابل استفاده در بازار سوق دهد.

3. اهداف پروژه

ایجاد زمینه مناسب برای بروز خالقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش •

حمایت از طرح های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و حتی دانش آموزان •

کمک به شکل گیری و حیات شرکت های دانش بنیان •

ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصوالت •

تولید فناوری و بهینه سازی چرخه مدیریت فناوری •

ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه های مادی و معنوی •

ایجاد شور و انگیزه جهت نوآوری در علوم حاضر و جدید •

گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری سازی در زمینه های مختلف )خروج از فرهنگ تک محوری بودن  •

و ترک روند تولید تک زمینه ای و خاص(

بهبود جایگاه کشور در شاخصهای نوآوری در جهان •

هدف از اجرای این پروژه شناسایی ابعاد مختلف این مرکز نوآوری در قالب یک مدل مفهومی و تدوین 

برنامه اجرایی این مرکز می باشــد. محدوده کارکرد این مرکز نوآوری در چارچوب وظایف وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات و در مأموریتهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات است.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

مستندات بررسی و تحلیل مفاهیم مراکز نوآوری و روند پژوهش و نوآوری در پژوهشگاه ICT )مشتمل  •

بر روش شناسی انتخابی پروژه، و همچنین مؤلفه های الزم برای توسعه یک مرکز نوآوری نظیر: مفاهیم 

نوآوری و مراکز نوآوری، مدل های توســعه، شاخصهای ســنجش، زیرساخت های الزم، وضعیت فعلی 

پژوهشگاه و همچنین هدفگذاری برای مرکز نوآوری مورد نظر(

مستندات ارائه مدل مفهومی مرکز نوآوری ICT )مشتمل بر مؤلفه های الزم برای تبیین مدل مفهومی  •

مرکــز نوآوری نظیــر: تجارب داخلی و بین المللی، ذینفعان، شــاخصهای ســنجش آمادگی، ویژگی 
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پروژه های قابل اجرا، ســرمایه های انسانی، مالکیت فکری، مدیریت دانش، نوآوری باز، زنجیره یا شبکه 

ارزش، الگوهای مشارکت و ویژگی پروژه های قابل اجرا(

مســتندات تدوین برنامــه اجرایی راه اندازی مرکز نوآوری ICT )مشــتمل بــر مؤلفه های الزم برای  •

ساختاردهی مرکز نوآوری نظیر: اهداف و مأموریتها، ساختار و فرآیند، چارچوب تعامالت، گردش کار، 

جایگاه شوراهای الزم و برنامه اجرایی(

5. آموخته ها و دریافته ها

موضوع نوآوری، شخصی ســازی انبوه و تمرکز بر دغدغه های بازار امری حیاتی است و به نظر می رسد  •

روند آینده پژوهشگاه را شکل می دهد )این موضوع باید به عنوان مأموریت پژوهشگاه مدنظر قرار بگیرد(

مرکز نوآوری پژوهشــگاه از نوع مراکز نوآوری طرف صنعت و وابسته به یک نهاد حاکمیتی است. این  •

موضوع از دو منظر تأثیرگذار خواهد بود: هم ظرفیتهای این نهاد در اختیار مرکز نوآوری می تواند باشد 

و هم وظایف خاص حاکمیتی آن باید توسط سازمان متولی نوآوری پشتیبانی شود.

موضوع نوآوری به عنوان یک موجودیت مســتقل از اجزای اصلی پژوهشگاه اعم از راهبردها، فرهنگ،  •

ساختار، فرآیند، سرمایه های انسانی، سرمایه های مالی، ذینفعان و سایر اجزای سازمان تعریف نمی شود. 

به عبارت دیگر ساماندهی موضوع نوآوی در پژوهشگاه به منزله تغییر در تمامی ابعاد سازمان خواهد 

بود و عماًل این رویکرد جدید موجب تغییر پژوهشــگاه از یک مرکز پژوهشی به یک سازمان پژوهش 

و نوآوری خواهد شد.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

افق آتی این پروژه در کوتاه مدت، اجرایی شــدن برنامه های عملیاتی پیشنهادی و در دراز مدت حرکت به 

سمت نظام نوآوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و پس از آن نظام نوآوری بخش فاوا خواهد بود.

مهم ترین پیامد اســتفاده از نتایج این پروژه، موضوع توسعه برنامه های نوآوری در پژوهشگاه است. این 

برنامه ها در 4 حوزه پیش بینی شده است:

تسهیلگری برای پایان نامه های کاربردی تحصیالت تکمیلی •

تولید محصوالت کاربردی از ایده های پژوهشــگران، مراکز پژوهشــی و دانشگاه ها در راستای تأمین  •

نیازهای بازار ICT کشور



ت
عا

طال
ی ا

اور
 فن

ده
شک

وه
 پژ

م:
 دو

صل
ف

79
تسهیلگری در تبدیل ایده های کاربردی پژوهشگران وزارت ICT به محصول قابل ارائه به بازار •

تسهیلگری برای ایده ها و پروژه های دانش آموزی •

پیامدهای اصلی این اقدامات عبارت اند از:

جهت دهی به فعالیتهای پژوهشــی تحصیالت تکمیلی در راســتای نیازهای بازار ICT کشور و تولید  •

تعداد قابل توجهی محصول کاربردی در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی )فعالیت های فرابخشی(

تولید حجم انبوهی از محصوالت کاربردی در حوزه فناوریهای با اولویت وزارت و پژوهشگاه •

ایجاد یک پوشــش گسترده در میان استانهای مختلف کشــور و دخیل کردن تعداد قابل توجهی از  •

اساتید و دانشجویان در روند اجرای پژوهشهای کاربردی

ارائــه گزارش از ایجاد تعداد قابل توجهی )به تعــداد طرحهای مورد حمایت( فرصت کارآفرینی برای  •

دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکترا در مدت بهره مندی از تسهیالت طرح

کمک به حل مشــکالت واقعی بازار و بخشــهای مختلف کشور با ارائه تســهیالت تشویقی به پایان  •

نامه هایی که در آنها این اتفاق حاصل شود و نتیجه در قالب تفاهم یا قراردادی به نتیجه برسد.

مدیریت بهینه منابع و زیرساختهای مالی، فیزیکی و فناورانه موجود برای اجرای تعداد بیشتر فعالیت  •

پژوهشی و عدم تکرار صرف منابع

ارائه دستاوردهای کاربردی حاصل در چارچوب ساز و کار آزادسازی پژوهشگاه جهت بهره برداری سایر  •

پژوهشگران
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2-6 تدوین مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: طاهره میرسعیدقاضی

تاریخ پایان: 1399/01/20تاریخ شروع: 1398/06/05

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:   3,223,000,000 ریال

وضعیت پروژه: در حال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

امروزه، محتوای الکترونیکی بیش از پیش به یک عامل مهم و فراگیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل 

شده اســت. تدوین سیاست ها و اجرای برنامه های مناسب در حوزه توسعه محتوای الکترونیکی می تواند به 

افزایش سهم محتوای الکترونیکی در رشد و رفاه در سطح کشور کمک کرده و بهره مندی از منافع آن را برای 

همگان میسر سازد. از نکات حائز اهمیت در خصوص محتوای الکترونیکی، چالش ها و مشکالت مفهوم سازی، 

طبقه بندی و اندازه گیری آن می باشد. با توجه به اینکه در کشور ما از میان ذینفعان شناخته شده این حوزه، 

وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات نقش مهمی در برنامه ریزی، حمایت و نظارت بر توســعه محصوالت و 

خدمات محتوای الکترونیکی بومی دارد، ضروری است اقدامات الزم در این زمینه از منظر تدوین برنامه های 

مناسب در قالب طرح ها و انجام پروژه های مرتبط جهت رویارویی با چالش های توسعه محتوای الکترونیکی 

بومی و رفع نیازمندی های این حوزه صورت گیرد. از این رو، هدف اصلی این پروژه ارائه ابزاری نوآورانه به منظور 

ارزیابی محیط توســعه محتوای الکترونیکی از طریق ارائه مدل های ارزیابی مناسب جهت سنجش محتوای 

الکترونیکی بومی در راستای افزایش توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور می باشد. بدین 

جهت، تدوین شاخص های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین شناسایی ویژگی ها، 

نیازمندی های اصلی و عوامل اثرگذار بر این حوزه جهت بکارگیری درســت و مناسب این شاخص ها، باعث 

شناسایی فرصت هــای بی سابقه و رویارویی با چالش ها و کاهش محدودیت ها و مشــکالت تولید و کاربســت 

محتــوای الکترونیکی بومی، دسترسی به دانش بومی و همچنین رصد و پایش وضعیت توسعه کمی و کیفی 

محتوای الکترونیکی بومی در جهت توسعه ملی و تحقق اهداف این حوزه می شود.
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3. اهداف پروژه

ارائه مدلهای ارزیابی مناسب جهت سنجش محتوای الکترونیکی بومی در راستای افزایش توسعه کمی  •

و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور

شناسایی فرصت هــــا، چالش ها و محدودیت ها و مشــکالت تولید و کاربسـت محتـوای الکترونیکی  •

بومی

دسترسی به دانش فنی و راهبردی ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی •

فراهم آمدن امکان مدیریت و نظارت دقیق بر وضعیت توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی •

 ارائه الگوهای مناسب جهت تسهیل فرآیند توسعه محتوا در فضای مجازی کشور •

تسهیل توسعه و غنی ســازی کمی و کیفی محتوای بومی به عنوان پایه و راهنمای تصمیم گیری های  •

اساســی برای راهبری، نظارت و استمرار توسعه محتوای الکترونیکی در سطح ملی در راستای تحقق 

تحوالت محتوایی و ساختاری می باشد.

4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش فاز اول: تدوین شــاخصهای ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در ایران و جهان مشتمل بر موارد 

ذیل:

فهرســت نکات مرتبط و تأثیرگذار در شاخصهای ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی مندرج در اسناد  •

باالدستی مرتبط با موضوع توسعه محتوای الکترونیکی بومی )مشتمل بر اسناد مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، برنامه 5 ساله ششم توسعه و ...(

فهرســت نهادها و مراجع ذیربط داخلی و خارجی )در زمینه شاخص گذاری و استانداردسازی محتوا(  •

در حوزه ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی

شاخصهای ارزیابی کمی و کیفی )شاخصهای کیفی عمومی( تولید و مصرف محتوای الکترونیکی بومی  •

)مبتنی بر دسته بندی انواع محتواها مانند متن،  صوت، تصویر، ...( در ایران )شاخصهای مورد استفاده و 

مطرح در سازمان ها و نهادهای متولی مانند وزارت ارشاد، رسانه های دیجیتال، بنیاد بازیهای رایانه ای، 

سازمان فناوری اطالعات، ...(

شاخصهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی )مبتنی بر دسته بندی انواع محتواها مانند متن،   •
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صوت، تصویر، ...( مطرح در جهان مشتمل بر مطالعه و شناسایی مدل ها، روش ها و شاخصهای ارزیابی 

کمی و کیفی محتوای الکترونیکی مطرح در نهادها و مراجع جهانی

شاخصهای کمی و کیفی تولید و مصرف محتوای الکترونیکی بومی در ایران مشتمل بر شاخصهای مورد  •

نیاز در کشور مبتنی بر مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته، معیارهای طبقه بندی و اولویت بندی 

شاخص ها، شاخصهای کمی و کیفی طبقه بندی شده

5. آموخته ها و دریافته ها

ایجاد دانش فنی و راهبردی در خصوص طبقه بندی و ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی •

آگاهی از وضعیت حوزه محتوای الکترونیکی در اسناد باالدستی و قوانین کشور •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

پیشــنهاد روش های اندازه گیری و ســنجش محتوای الکترونیکی در ســطوح ملــی و بین المللی به  •

سازمان های فعال و پیشرو در این حوزه و تدوین شاخص ها و معیارها و حدود کلی مرتبط

ایجاد ساز و کار رصد مستمر کمی و کیفی توسعه محتوای الکترونیکی بومی در کشور •
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)AMI( 2-7 تدوین سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: عاطفه قوامی فر 

تاریخ پایان: 1399/04/14تاریخ شروع: 1398/10/14

نوع پروژه: ابالغیاعتبار پروژه: 5,760,000,000 ریال

وضعیت پروژه: در حال انجامماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

در سال 1398 توجه ویژه ای به موضوع زیرساخت ارتباطی موردنیاز اندازه گیری پیشرفته کنتورها، صورت 

گرفته و مستقل از کاربرد آن در حوزه برق، گاز و آب اما با تأکید بر حوزه آب های کشاورزی، ذیل تبصره 

18 بند و آمده اســت »وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اســت ظرف مدت ســه ماه با همکاری 

وزارتخانه های نیرو، جهاد کشــاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار 

اجرائی زیرســاخت اندازه گیری پیشرفته )AMI( را در شبکه ملی اطالعات تدوین کند به طوری که کنتور 

هوشمند چاه های آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده هایی مانند حجم آب مصرفی 

را به طور مستقیم  به مرکز مدیریت داده های زیرساخت مذکور ارسال کنند.«.

زیرساخت اندازه گیری پیشرفته  یک زیرمجموعه از فناوری اینترنت اشیا است که از سیستمی یکپارچه 

شــامل مجموعه اي از حســگرها و کنتورهاي پیشرفته، سیســتمهاي پایش، نرم افزارها و سخت افزارهای 

کامپیوتري و سیستم- هاي مدیریت داده است و اطالعاتی نظیر مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطالعات 

دیگر را به صورت نزدیک به زمان واقعی  یا کاماًل منطبق بر آن از سمت مصرف کننده دریافت می کند. این 

سیســتم با ایجاد بســتر مخابراتی دوطرفه، قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور کنتورها، 

جمع آوری، مدیریت، پردازش و تحلیل اطالعات جمع آوری شــده را داشته و گراف ها و گزارش های الزم را 

تولید می کند. تمام فرایندهای مذکور به صورت خودکار انجام می پذیرد. سیستم AMI نه تنها باعث کاهش 

هزینه نیروي انســاني شــده و دقت قرائت کنتورها را افزایش می دهد، بلکه اطالعات دقیق پروفایل بار و 

هزینه هاي مصرف را به منظور کمک به مشتریان جهت مدیریت مصرف توان فراهم مي آورد. 
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این پروژه بر آن است تا مطابق بند واو ماده 18 قانون بودجه سال 98، سازوکاری اجرائی برای این زیرساخت 

اندازه گیری پیشرفته تدوین نماید.

3. اهداف پروژه

در این پروژه هدف اصلی عبارتند از:

دســتیابی به برنامه اجرایی راه اندازی زیرســاخت مورد نیاز برای بهره گیری از AMI در حوزه های  •

مختلف

تهیه یک مدل تجاری بومی مبتنی بر ذینفعان و ساختار حاکمیتی •

• AMI تعیین تکلیف و ارائه یک پیشنهاد در خصوص حکمرانی داده های حوزه

تعیین نقش، جایگاه و وظایف هریک از ذینفعان حوزه AMI در زیست بوم آن •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

گزارش معرفی زیست بوم و مدل کسب و کار زیرساخت اندازه گیری پیشرفته مشتمل بر:

مدل ذینفعان در زیست بوم زیرساخت اندازه گیری پیشرفته •

à وظایف قانونی هریک از ذینفعان

à نقش و جایگاه هر یک از ذینفعان در زیست بوم مذکور

à روابط متقابل ذینفعان با یکدیگر

مدل کسب و کار زیرساخت اندازه گیری پیشرفته •

à اجزا 9گانه بوم کسب و کار پیشنهادی در حوزه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

à  مشــتمل بر خدمات دولتــی و حاکمتی و خدمات ارزش افزوده AMI خدمات قابل ارائه در حوزه

بخش خصوصی

گزارش بررسی ابعاد فنی حوزه اندازه گیری پیشرفته از منظر حکمرانی داده مشتمل بر:

معماری کالن فنی اندازه گیری پیشرفته •

مدل دسته بندی داده های تولید شده مبتنی بر معماری کالن و معرفی و تعیین نقش های مرتبط از  •

منظر حکمرانی داده

ســامانه های مرتبط با زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در محدوده خدمات دولت الکترونیکی دستگاه  •
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همکار و مدل پیشنهادی روابط داده ای سامانه های مذکور با زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

سامانه های مرتبط با اندازه گیری پیشرفته غیرمتصل به سامانه دولت الکترونیکی •

گزارش شناخت بازار و بررسی وضعیت موجود زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در کشور شامل:

 فعالیتها و پروژه های انجام شده و در حال انجام در سطح نهادهای دولتی  •

à فعالیتهای انجام شده در بخش برق

à فعالیتهای انجام شده در بخش گاز

à فعالیتهای انجام شده در بخش آب

 فعالیتها و پروژه های انجام شده و در حال انجام در بخش خصوصی •

à  فعاالن و حوزه های کاری ایشــان در بخش خصوصی با توجه به پروژه های انجام شــده و در حال

اجرای زیرساختهای راه اندازی شده 

گزارش مطالعات تطبیقی شامل:

زیست بوم IMA در کشورهای منتخب و مدل ذینفعان و نقش آنها در IMAهای عملیاتی شده  •

ابعاد و اجزا مدل کسب و کار در خصوص زیرساخت اندازه گیری پیشرفته  •

•  IMA ابعاد فنی حوزه اندازه گیری پیشرفته، معماری کالن و سکوهای اطالعاتی

سیاســتها، خط مشی ها و تجارب دیگر کشورها در پیاده ســازی و ارائه خدمات در حوزه زیرساخت  •

اندازه گیری پیشرفته و چگونگی حکمرانی داده در آنها

گزارش سازوکار اجرایی زیرساخت اندازه گیری پیشرفته )IMA( در شبکه ملی اطالعات 

5. آموخته ها و دریافته ها

تجارب کسب شده پس از انجام این پروژه را می توان به صورت زیر برشمرد:

نحوه ورود و سوق کشورهای پیشتاز به سمت پیاده سازی زیرساخت اندازه گیری مشترک و آشنایی با  •

چالش هایی که برای عملیاتی ســازی موضوع داشته اند و در نهایت درس اموخته ها و دریافته هایی 

که انها از اجرای این عملیات داشته و دارند. 

افزایش میزان شناخت و انسجام بخشی به فعالیتها و اقداماتی که در سطح کشور توسط دستگاه های  •

مرتبط و بخش خصوص انجام شده است.
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دریافت دالیل موفقیت یا شناخت موانعی که سبب عدم اتمام یا اجرایی نمودن کامل پروژه های تعریف  •

شده قبلی در حوزه هوشمندسازی کنتورها و زیرساخت اندازه گیری پیشرفته شده است.

دریافت نقش هر یک ذینفعان اصلی، کلیدی و تاثیرگذار در اجرایی سازی موفق یا ناموفق پروژه های  •

قبلی مشابه 

چگونگی همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف دولتی متولی اعم از قانوان گذار، مشاور، تسهیل  •

گر، بهره بردار، متولی و ... در اجرایی نمودن یک طرح ملی در کشور.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

پیامدهای حاصل از اجرای این پروژه منوط به عملیاتی شــدن اســناد و اجرای دقیق فعالیتها و اقدامات 

تعریف شده است که در این صورت:

وزارتخانه های همکار در بخش AMI می توانند با توجه به مشــخص شدن برنامه اجرایی آماده سازی  •

زیرســاخت، نسبت به برنامه ریزی برای توسعه خدمات AMI برنامه ریزی نمایند که منافع حاصل از 

آن بسیار زیاد می باشد.

نقش و جایگاه هریک از دستگاه های دولتی و حاکمیتی در زیست بوم AMI مبتنی بر توسعه کسب و  •

کار مشخص شده و هریک از دستگاه می توانند برنامه اجرایی خاص خود را جهت توسعه و بهره گیری 

از این فناوری تهیه و اجرا نمایند.

با اجرایی ســازی زیرســاخت اندازه گیری هوشمند در کشور و پیاده ســازی کنتورهای هوشمند در  •

حوزه های آب و برق و گاز، عالوه بر امکان مدیریت بهینه در مصرف انرژی در بســتر و زیرســاختی 

منسجم، امکان بهره مندی از داده ها از طریق اعطای API به بخش خصوصی نیز فراهم خواهد شد که 

این مسئله خود نیز می تواند سبب شکل گیری و ایجاد کسب و کارهای خالقانه مبتنی بر تحلیل داده 

شود که قابلیت ارایه خدمات به مشتریان، دیگر شرکتها و دولت را دارا می باشند. 

این موضوع عالوه بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی به صورت غیر مستقیم در افزایش ثروت ملی نیز نقش  •

آفرین است.



فصل سوم

پژوهشکده امنیت ارتباطات 

و فناوری اطالعات
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3-1 شناخت علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه
کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعاتمجری پروژه: عاطفه ترکمن
تاریخ پایان: 1398/04/03تاریخ شروع: 1397/11/03

نوع پروژه: درون سپارياعتبار پروژه: 4,422,000,128 ریال
وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلي پروژه

پروژه شــناخت علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی باهدف مطالعه و آشــنایی با علم و فناوری رمزنگاری 

کوانتومــی فعالیت نموده و بــا مطالعه دقیق و پایه ای همه جنبه ها، به درک درســتی از علم و فناوری و 

کاربردهای اصلی آن رســیده اســت. همچنین، بازیگران، ذی نفعان و تمام عوامل تأثیرگذار در این پروژه 

مشخص شده است. در خالل این پروژه، جلسات هم اندیشی که با متخصصین، بازیگران اصلی این فناوری 

در داخل کشور و نمایندگان آن ها برگزار گردیده تا مقبولیت پروژه راستی آزمایی گردد. همچنین، وضعیت 

موجود در ایران و جهان مطالعه و چالش ها و موانع توســعه این فناوری بررســی شــده است. در نهایت، 

پروژه های اولویت دار نظیر “امکان ســنجی راه اندازی آزمایشــگاه رمزنگاری کوانتومــی” و ... در این روند 

شناسایی شده و شرح خدمات آن ها تدوین شده است.

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

به صورت اجمالی اهداف این بخش عبارتند از:

تهیه محتوای الزم جهت اجرای پروژه تدوین نقشه راه •

ارتقاء آگاهی نسبت به فناوری رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی در کشور •

 اهداف کمی

گزارش و ارائه تصویری جامع در خصوص فناوری رمزنگاری کوانتومی )یک عدد( •

گزارش و ارائه تصویری جامع در خصوص فناوری رمزنگاری پساکوانتومی )یک عدد( •
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انتشار اخبار به روز از طریق سایت طرح مذکور )حداقل 2 خبر در ماه( •

گزارش بررسی جایگاه جهانی و کشور در خصوص فناوری رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی )یک عدد( •

پیشنهاد پروژه های اولویت دار )حداقل 3 فرم دوبرگی( •

برگزاری کارگاه / سمینار/ فروم )حداقل 2 عدد( •

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

à :گزارش در خصوص فناوری رمزنگاری کوانتومی شامل

شناسایی اصول کار، الزامات، جنبه ها، کاربردها و قابلیت های هر یک از زیرشاخه های علم و فناوری  •

رمزنگاری کوانتومی

هستان شناسی )درخت واره( علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی •

بررسی حمالت مبتنی بر رایانش کوانتومی و تحلیل ضعف تاب آوری روش های کالسیک در مقابل  •

این نوع از حمالت

بررسی فرصت ها، چالش ها و محدودیت های رمزنگاری کوانتومی •

شناســایی گروه های تحقیقاتی، ذی نفعان، آزمایشگاه ها، متخصصین و مراکز دانشگاهی و پژوهشی  •

فعال جهانی و کشور در این حوزه

بررسی استانداردهای حوزه رمزنگاری کوانتومی •

بررسی وضعیت موجود علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی در سطح جهانی و کشور •

استخراج اهداف و برنامه ها و پروژه های این حوزه •

شناسایی نقاط ضعف و قوت ایران )امکانات، نیروی انسانی و ...( •

گزارش فنی - تحلیلی شناخت فناوری رمزنگاری کوانتومی منطبق با زیر فناوری های درخت واره •

ارائه پیشــنهادی اقدامات مورد نظر و قابل اجرا در خصوص تدوین نقشــه راه )شــامل چشم انداز و  •

اهداف؛ توان و پتانسیل داخلی و تحلیل از وضعیت موجود(

à :گزارش در خصوص علم و فناوری رمزنگاری پساکوانتومی شامل

هستان شناسی )درخت واره( علم و فناوری رمزنگاری پساکوانتومی •

بررسی انواع طرح ها و الگوریتم های رمزنگاری پساکوانتومی •
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شناسایی اصول کار، الزامات، جنبه ها، کاربردها و قابلیت های هر یک از زیرشاخه های علم و فناوری  •

رمزنگاری پساکوانتومی

شناســایی گروههای تحقیقاتی، ذی نفعان، آزمایشگاه ها، متخصصین و مراکز دانشگاهی و پژوهشی  •

فعال جهانی و کشور در این حوزه

بررسی فرصت ها، چالش ها و محدودیت های رمزنگاری پساکوانتومی •

 بررسی استانداردهای حوزه رمزنگاری پساکوانتومی •

گزارش در خصوص بررسی حمالت مبتنی بر رایانش کوانتومی و تاب آوری روش های کالسیک در  •

مقابل حمالت

ارائه پیشنهادی اقدامات مورد نظر و قابل اجرا در خصوص ادامه کار )شامل چشم انداز و اهداف؛ توان  •

و پتانسیل داخلی و تحلیل از وضعیت موجود.(

بررسی وضعیت موجود علم و فناوری رمزنگاری پساکوانتومی در سطح جهانی و کشور. شامل رصد  •

مسابقه NIST در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی

استخراج اهداف و برنامه ها و پروژه های این حوزه •

شناسایی نقاط ضعف و قوت ایران )امکانات، نیروی انسانی و ...( •

گزارش فنی - تحلیلی شناخت فناوری رمزنگاری پساکوانتومی منطبق با زیر فناوری های درخت واره •

گزارش پروژه های اولویت دار مشــتمل بر لیســت پروژه هــا )حداقل 3 فرم دوبرگــی پروژه نظیر  •

“امکان سنجی راه اندازی آزمایشگاه رمزنگاری کوانتومی” و ...(

گزارش بررسی اجمالی نقشه راه فناوری کوانتومی )اروپا، امریکا و چین( •

5. آموخته ها و دریافته ها

ایجــاد بینش کلی نســبت به علم و فنــاوری رمزنگاری کوانتومی در پژوهشــگاه فناوری اطالعات و  •

ارتباطات

تعامل با متخصصین و فعاالن این حوزه و معرفی پژوهشگاه به عنوان یکی از مراکز فعال کشور در این  •

زمینه

شناسایی، ترویج و ارتقاء دانش علم و فناوری رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی در کشور •
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6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

بررسی فرصت ها، چالش ها و محدودیت های رمزنگاری کوانتومی •

شناسایی گروههای تحقیقاتی، ذی نفعان، آزمایشگاه ها، متخصصین و مراکز دانشگاهی و پژوهشی فعال  •

جهانی و کشور در این حوزه

شناسایی نقاط ضعف و قوت ایران )امکانات، نیروی انسانی و ...( •

پیشنهاد پروژه های اولویت دار )حداقل 3 فرم دوبرگی( •
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3-2 ارائه خدمات مشاوره در خصوص چالش ها و راهکارهای توسعه خدمات فضای 

مجازی کودک در شبکه ملی اطالعات

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه
کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: سعید مقدم آریایی

تاریخ پایان: 1398/09/19تاریخ شروع: 1397/09/19
نوع پروژه: برون سپارياعتبار پروژه: 3,236,999,936 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلي پروژه

با حمایت از توســعه اینترنت پهن باند علی الخصوص با راه اندازی گام دوم شبکه ملی اطالعات، به کارگیری 

خدمات و محتوای الکترونیکی رشدی چشم گیر داشته است و البته ورود و فراگیری گوشی های هوشمند، 

سبب رشد چند برابری آن شده است. به کارگیری این ظرفیت منجر به رونق صنعت تولید محتوای دیجیتالی 

و کســب وکارهای وابسته می شود. بی شک، از میان انبوه مخاطبین گروه عمده مصرف کنندگان، کودکان و 

نوجوانان هستند که هم آمادگی یادگیری و پذیرش فناوری های مرتبط را به خوبی دارند و هم آینده سازان 

اصلی پیشــرفت و توسعه کشور هستند. از همین رو و با عنایت به تأثیرپذیری بیشتر )مستقل از مثبت یا 

منفی بودن آن( این گروه حســاس، نیازمند شناخت آینده پیش روی ایشان با توسعه فناوری های مرتبط 

هستیم. این شناخت ما را قادر سازد تا ضمن کاهش اثرات منفی آن، از اثرات مثبت آن بیشترین استفاده را 

ببریم و خود را برای مواجه فعال، کنشگر و پیش برنده با پدیده های نوپدید یا تازه فراگیر شدۀ این حوزه مهیا 

کند. در همین راســتا، این پروژه باهدف شناسایی آینده های محتمل، شدنی )محتمل( و به شمار )مرّجح( 

فناوری های ارتباطات و اطالعات و تأثیر آن بر زیست بوم فضای مجازی کودک مؤثر هستند است.

3. اهداف پروژه

هدف از این پروژه، شناخت روندها، نیازها و الگوهای توسعه فناوری است و تأثیراتی که بر روند کاربری و 

راهبری فضای مجازی کودک خواهد گذاشــت. در این میان استفاده از الگوهایی که بتوانند نگاشت آینده 

را برنامه ریزی کنند از اولویت و اهمیت دوچندان برخوردار خواهند بود. کمک به پذیرِش رفتار کنش گرا 

در برابر موج نوآوری ها نه تنها در سطح ابزار بلکه در سطح مفهوم و شیوه به کارگیری آن ها در برابر واکنش 
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مســتمر و پیگیرانه، از مهم ترین اهداف تعریف این پروژه است تا بتواند فناوری های مرتبط یا تأثیرگذار بر 

زیست بوم فضای مجازی را شناسایی و با ایجاد یک سازوکار تعاملی، هدفمند نماید.

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

خروجی های اصلی این پروژه در قالب 4 دفتر ذیل حاصل شده است:

تعیین چارچوب سازمانی و الگوی مفهومی پژوهش •

تعیین پارامترهای کلیدی •

تهیه سناریوها •

انتشار نتایج و پیشنهاد یک راهبرد •

5. آموخته ها و دریافته ها

نگاه ســناریویی به فناوری های حوزه کودک در فضای مجازی امری نو و بسیار خالقانه است. فناوری های 

حوزه کودک در فضای مجازی با عدم قطعیت ها و عوامل پیش بینی ناپذیر بســیاری همراه اســت. میزان 

دسترســی به این فناوری ها، کیفیت دسترســی به فناوری ها، راه های دسترسی، چگونگی استفاده از این 

فناوری ها و مهم تر از آنها ماهیت و مختصات فناوری های و مد زمان الزم برای ظهور آنها و در اختیار قرار 

گرفتنشان همگی با عدم قطعیت و نوعی ابهام همراه است.

در حــال حاضر کم و کیف اثرگذاری و دامنه پیامدهای فناوری های فراگیری همچون واقعیت افزوده، 

هوش مصنوعی، وب 3، ناشــناخته اســت. میزان نفوذ و ضریب اثرگذاری آنها بر فعالیت کودک و نوجوان 

در فضای مجازی محل بحث و تردید اســت. عالوه بر این فناوری ها، تکنولوژی های ناشــناخته و احتماالً 

اثرگذارتری که در 1 الی 10 سال آینده می توانند فعالیت کودکان در فضای مجازی را دستخوش تغییر و 

تحول کنند وجود دارند که همچنان هیچ شــناختی از آنها نداریم اما بر اساس درک شهودی باور داریم و 

انتظار داریم که در مدت زمان کوتاهی ظهور یابند.

این یک واقعیت اســت که سطح توانمندی فناورانه انســان هرروزه در حال افزایش است فناوری های 

نوظهور اغلب اثرات گسترده تری بر تغییر سبک زندگی دارند. با توسعه فناوری ها انتظار می رود زندگی از 

شکل سنتی و صنعتی به شکل دیجیتال در آید و سبک زندگی دیجیتالی فراگیر شود.

سبک زندگی دیجیتالی توصیف کننده دنیایی است که در آن آموزش امری مبتنی بر فضای مجازی و 
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وب اســت. موسیقی، ورزش، تغذیه، کسب اطالعات، آگاهی بخشی، تبلیغ، اقناع، مراودات، گفتگو، تعامل، 

معامله و ده ها مورد دیگر همگی مبتنی بر وب و فناوری های نوظهور است. در چنین فضایی به نظر می رسد 

کودک و نوجوان مدت زمان بسیار بیشتری را به فضای مجازی و فضای مبتنی بر وب اختصاص خواهد داد. 

کودک برای آموزش دیدن نیاز به فضای مجازی خواهد داشــت، برای سرگرم شدن نیاز به فضای مجازی 

خواهد داشت، برای جابه جایی و حمل نقل خود نیاز به استفاده از فضای مجازی خواهد داشت. در چنین 

شرایطی به نظر می رسد »کودک مجازی« جایگزین کودک سنتی شود.

کنترل کودک و مراقبت از او در چنین فضایی به مراتب سخت تر است. وسعت بیش از اندازه »سرزمین 

مجازی« باعث شده است تا هیچ امپراتوری به تنهایی قادر بر کنترل و سلطه بر آن نباشد. شکاف تکنولوژیک 

بین والدین با فرزندان باعث تشــدید کنترل ناپذیری و ســلطه گریزی کودکان خواهد شد و این می تواند 

حضور و فعالیت کودک در فضای مجازی را با ابهام بیشتری مواجه کند.

6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

مطالعات آینده، به اعتقاد بســیاری از پژوهشگران این حوزه، دست کم در رویکرد اکتشافی، کوششی برای 

بدیل اندیشــی، آماده سازی و گستردن تصویرهای پیش رو در حوزه موضوع پژوهش و نیز رهیافتی برای 

شــنیدن صداها و جلب مشــارکت و همکاری همه ذی نفعان )عام و خاص( برای تصویرپردازی و راهبرد 

سازی در زمینه های ذی ربط ذیل است:

شــکل گیری تعامل و همکاری بیشتر مابین عناصر زیســت بوم، خصوصاً بخش خصوصی با یکدیگر و  •

آگاهی از ظرفیتهای موجود در دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی برای استفاده بهینه و مطلوب 

از امکانات و خدمات موجود توسط بخش خصوصی.

افزایش سطح تولید و توزیع محصوالت فضای مجازی کودک •

افزایش اشتغال پایدار در این بخش •

فعال سازی بخش صادرات محصوالت و خدمات حوزه کودک توسط بخش خصوصی •

افزایش رتبه جمهوری اسالمی ایران در جایگاه بین المللی •
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3-3 پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطالعات

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: احمدرضا غزنوی

تاریخ پایان: 1398/05/14تاریخ شروع: 1397/09/14

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 14,509,849,600 ریال

وضعیت پروژه: درحال نهایی سازیماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلي پروژه

در این پروژه الزامات و شــاخص های تحقق و ســنجش قابلیت دفاعی سایبری در شبکه ملی اطالعات در 

چارچوب تاب آوری ســایبری بررسی، تدوین و ارائه خواهد شــد. الزم به ذکر است که این شبکه یکی از 

زیرســاخت های حیاتی )زیرســاخت فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین زیرســاخت ارتباطی فضای 

ســایبری( کشور با وابستگی و تعامل دو طرفه با تمام زیرســاخت های حیاتی دیگر کشور است و قابلیت 

دفاعی و تاب آوری آن مســتقیماً در تاب آوری کلیه زیرســاخت های حیاتی کشور اثرگذار است؛ بنابراین، 

عالوه بــر ذی نفعان اصلی این پروژه، یعنی بازیگران راهبری، توســعه و اپراتوری شــبکه ملی اطالعات، 

بازیگران حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی در حوزه فضای ســایبری و دیگر زیرســاخت های حیاتی، از 

ذی نفعان فرعی آن هســتند. الزامات و شــاخص های مرتبط با رعایت کاربردپذیری در کل چرخه تحقق، 

بهره برداری و توســعه مستمر شبکه ملی اطالعات و در دو ســطح الزامات عمومی و اختصاصی مرتبط با 

ســامانه ها و خدمات اساسی مصوب در ســند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات ارائه خواهند شد. ضمن 

اینکه چارچوب ارائه شده امکان بازنگری و به روزرسانی الزامات و شاخص ها مبتنی بر نیازمندی های جدید 

را ایجاد خواهد کرد.

3. اهداف پروژه

مفهوم شناســی تطبیقی پدافند ســایبری در ادبیات بین المللی امنیت، دفاع، بازدارندگی و تاب آوری  •

سایبری
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تبیین چارچوب و نقشه کالن بیان الزامات پدافند سایبری در شبکه ملی اطالعات •

شناسائی و دسته بندی به روش ها، استانداردها و چارچوب های بین المللی کاربردپذیر برای بیان الزامات  •

پدافند سایبری در قلمروی زیرساختهای فاوایی فضای سایبری کشور )شبکه ملی اطالعات(

شناسائی، انتخاب و تدوین الزامات و شاخص های پدافند سایبری کاربردپذیر در قلمروی زیرساختهای  •

فاوایی فضای سایبری کشور )شبکه ملی اطالعات(

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

مفاهیم جدید و رویکردهای نوین جهانی در حوزه پدافند ســایبری در آمریکا و اتحادیه اروپا مطالعه  •

شده است.

تحلیل تطبیقی اســناد باالدستی حوزه پدافند ســایبری و شبکه ملی اطالعات و شناسائی حوزه های  •

پیوست نگاری انجام شده است

اســناد استاندارد حوزه مهندسی تاب آوری ســایبری و ارزیابی آن در حال پیاده سازی و تدوین نهائی  •

است

شناسائی و تدوین تهدیدها و آسیب پذیریهای موضوعۀ پدافند سایبری در قلمرو شبکه ملی اطالعات •

5. آموخته ها و دریافته ها

نیازمندی های پدافند ســایبری به جــز قابلیت ها و اجرای دفاع تهاجمی، به صــورت کامل در ادبیات  •

تاب آوری سایبری قابل ردگیری و بهره برداری است.

مهاجرت نرم از امنیت سایبری به تاب آوری سایبری با راهبرد دفاع چندالیۀ در عمق، یکی از روندهای  •

کلیدی جهانی اســت. توجه به نهادینه سازی و پیشبرد تاب آوری سایبری از ابتدای چرخه حیات یک 

قلمرو و مصون سازی ذاتی و هوشمندانه برای پوشش تهدیدات مانای پیشرفته، دور از انتظار، غیرقطعی 

و غیرقابل پیش بینی، راهبرد کالن و موضوع داغ امروزی است که اسناد راهنما و استاندارد آن به تازگی 

در حال نهائی شدن و انتشار است.

6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

تصویب پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطالعات در مراجع ذی صالح •
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ایجاد و توسعه دانش و توانمندی پژوهشی و ارزیابی پدافند سایبری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  •

اطالعات

ترویج دیدگاه ها و رویکردهای جدید پدافندی تهدیدنگر و مالحظات تاب آوری در مهندســی امنیت  •

سایبری
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)ISAS( 3-4 طراحی و پیاده سازی مرکز اشتراک گذاری و ارائه هشدار امنیتی

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: علیرضا عنایتی

تاریخ پایان: 1398/11/01تاریخ شروع: 1396/11/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 35,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: کاربردی

2.  شرح کلی پروژه

با توجه به رشد فزاینده مخاطرات علیه زیرساخت های حیاتی کشور و همچنین وابستگی زیرساخت ها به 

یکدیگر )به عنوان نمونه وابستگی تمامی زیرساخت ها به زیرساخت حیاتی نیرو و فاوا( که منجر به سرایت 

و تشــدید آثار مخرب بر منافع عموم مردم و حاکمیت کشــور می شود، مدیریت مخاطرات ملی با تحقق 

چرخه های مستقل و پراکندۀ بخشی و حتی با توانمندی مطلوب، امکان پذیر نیست.

ایجاد، ارتقاء و تســهیم آگاهی وضعیتی در قالب یک معماری ملی اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات؛ 

به صورت جامع، دقیق و بهنگام از ضرورت های سیاست گذاری کالن و ارائه راهبردهای عملیاتی هوشمندانه 

و هماهنگ برای پیشگیری، تشخیص، واکنش )و پساواکنش و پیگیری های قانونی( در خصوص مخاطرات 

سایبری - فیزیکی و کاهش آثار مخرب آن ها در تمامی حوزه های متأثر یا در معرض است.

در بعد ســایبری، استقرار یک مرکز ملی جهت اشــتراک گذاری و تحلیل یکپارچه اطالعات در سطح 

ملی، در اسناد باالدستی مصوب و ابالغ شدۀ کشور شامل سند افتا، نظام جامع ملی پیشگیری و واکنش به 

حوادث و همچنین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات، الزام شده است.

مرکز ملی اشتراک گذاری، تحلیل و ارائه هشدارهای امنیتی )ماها(، مجموعه ای مشتمل بر سامانه های 

هوشــمندی و آگاهی وضعیتی با عملکرد ملی در ســطح راهبردی - عملیاتــی و کارگروه های تحلیل و 

هماهنگی مخاطرات سایبری - فیزیکی ملی است. این مرکز عالی ترین نهاد مرجع در خصوص )1( تعیین 

وضعیت امنیت ســایبری ملی و ارائه هشــدارها و تدوین راهبردهای عملیاتی الزم، )2( ایجاد، ارتقاء و به 

اشتراک گذاری آگاهی وضعیتی در سطح ملی، به صورت بهنگام و یا به اقتضای هر مخاطره و )3( تشخیص 



13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

100
یکپارچه، تحلیل متمرکز و راهبری منسجم پیشگیری و واکنش به مخاطرات سایبری و فیزیکی ملی )در 

قلمرو زیرســاخت های حیاتی، حســاس و مهم( و همچنین مخاطرات امنیت سایبری در حوزه سازمان ها 

دولتی، کسب وکارهای خصوصی و فضای عمومی است.
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3.  اهداف پروژه

هدف از این پروژه، طراحی، پیاده سازی و تست مرکز ماهای بومی می باشد که مطابق با سیاست های کلی 

نظام در حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( و اسناد باالدستی، تعریف شده و برای اولین بار در کشور 

اجرا خواهد شد.

از جمله اهداف کالن مرکز ماها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: •

ایجاد تصویر جامع از وضعیت امنیت ســایبری و تأمین و ارتقای آگاهی و هوشــمندی در ارتباط با  •

مخاطرات - تهدیدات سایبری در سطح ملی.

توسعه و تحقق سلســله مراتب عالی معماری ملی اشتراک گذاری هوشــمندی در حوزه مخاطرات -  •

تهدیدات سایبری در سطح ملی

ایجاد ســکوی ملی ارتباطات و هماهنگی های فرا بخشی برای مدیریت مخاطرات - تهدیدات سایبری  •

در سطح ملی

4.  خروجی های اصلی به دست آمده

سند طرح کالن مرکز ملی اشتراک گذاری، تحلیل و ارائه هشدارهای امنیتی •

سند نظام ملی اشتراک گذاری و هشداردهی امنیتی •

سند معماری و تست سامانه اشتراک گذاری و هشداردهی امنیتی •

سامانه اشتراک گذاری و هشداردهی امنیتی •

 خروجی های فرعی

برگزاری کارگاه های آموزشی •

ارائه مقاالت تخصصی مرتبط با موضوع پروژه در کنفرانس ها •

5.  آموخته ها و دریافته ها

روندهای اشتراک گذاری اطالعات در سطح ملی •

ساختارهای انجام تحلیل های کالن و ایجاد آگاهی وضعیتی در حوزه مخاطرات ملی سایبری فیزیکی •

شناســایی نظام همکاری و هماهنگی زیست بوم و ذی نفعان اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات امنیتی  •

در سطح ملی
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روش ها و نظام توسعه و به روزرسانی پایگاه دانش و هوشمندی اطالعات امنیتی در سطح ملی •

6.  افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ایجاد و توسعه آگاهی وضعیتی و بسترسازی برای تصمیم گیری راهبردی و کالن به صورت دقیق، یکپارچه 

و بهنگام در حوزه مخاطرات و تهدیدات سایبری فیزیکی ملی.
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)ISAC( 3-5 طراحی و پیاده سازی سامانه مرکز اشتراک و تحلیل اطالعات امنیتی

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: افسانه معدنی

تاریخ پایان: 1398/11/02تاریخ شروع: 1396/11/02

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 35,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلي پروژه

این پروژه در راســتای تحقق نظام پیش گیری و مقابله حوادث رایانه ای کشور، با هدف پایش، پیشگیری، 

دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات پیشنهاد شده 

است. با توجه به گســترش روزافزون تهدیدات و مخابرات فضای سایبری، لزوم یکپارچه سازی سامانه ای 

جهت هماهنگی مواجهه با تهدیدات، بیش از پیش حس می شود. بنابراین، سازوکارهای ایجاد سامانه هایی 

که بتوانند در زمان بحران؛ از منابع و سرمایه های سایبری در مقابل مخاطرات و تهدیدات محافظت کند،  

در اولویت راهبردهای امنیت ســایبری قرار دارد. در این راســتا پروژه پیاده سازی مرکز اشتراک گذاری و 

تحلیل اطالعات ســایبری حوزه فاوا )ساتا( به عنوان مرجع تصمیم ساز در حوزه امنیت اطالعات سایبری؛ 

با هدف کاهش خســارت تهدید و زمان مقابله؛ ارتقا تاب آوری قلمرو؛ از طریق آگاهی وضعیتی در دستور 

کار قرار گرفت. مرکز ساتا توســط صاحبان زیرساخت های حیاتی شبکه اختصاصی حوزه ICT، اپراتورها 

و اعضای مورد اعتماد ایجاد می شــود و به صورت هاب مرکزی وظیفه اشــتراک اطالعات مؤثر در مدیریت 

مخاطرات امنیتی را بر عهده دارد.

وظیفه این مرکز تعیین وضعیت سایبری، هدایت راهبردی، نظارت و هماهنگی می باشد و این فرآیند 

از طریق تشخیص یکپارچه، تحلیل متمرکز و ارائه راهکار برای کاهش مخاطرات و حوادث امنیتی قلمرو 

انجام می شود.

این مرکز با تمامی مراکز عملیات امنیت )معا( شــامل معای سازمانی، معای منطقه ای، مراکز گوهر و 
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ماهر سازمان های فعال حوزه ICT، از طریق درگاه ورودی در ارتباط است. همچنین نقش یک نقطه کانونی 

برای مدیریت رخدادهای امنیتی در سطح ICT کشور و هماهنگی در زمان حادثه امنیتی در فضای مجازی 

را بر عهده دارد و نگاهی جامع از فضای امنیتی در قلمرو تحت پایش ارائه می دهد.

نهادهاي باالدستی سازمان قضاي مجازي، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ...

نهادهاي با سطح امنیتی باال

پلیس فتا

مرکز راهبردي افتا

مرکز ملی ماهر
ICT-ISAC

ISAS

SOC/CERT SOC/CERT

CERT قلمروهاي

 دیگر نظیر کاشف

(FS-CERT) 

سایر ISACها

گزارشهاي مردمی
شرکتهاي خصوصیمراکز آیا

اپراتورهاي ISP و ...

اپراتور همراه اول و ...

پست بانکشرکت مخابرات ایران

سازمان فناوري اطالعات

شرکت زیرساخت مخابرات

زیرساختهاي حیاتی نهادهی دولتی / حاکمیتیکسب و کارهاي عمومی غیرحاکمیتی

3. اهداف پروژه

هدف از این پروژه پیاده سازی و اجرایی نمودن سامانه بومی “اشتراک و تحلیل اطالعات تهدید )ساتا(” با 

توجه به اسناد باالدستی نظیر سند راهبردی افتا می باشد تا با اشتراک گذاری گسترده اطالعات تهدیدات 

ســایبری و راهبردها برای بهبود امنیت ســایبری، تاب آوری و مدیریت ریســک از طریق آگاهی وضعیت 

سایبری و همکاری با سایر نهادها، موارد زیر را اجرایی نماید:

کاهش میزان خسارت و زمان مقابله با تهدید و ارتقاء تاب آوری قلمرو فاوای کشور در تهدیدات مبتنی  •

بر آگاهی وضعیت قلمرو

آگاهی رســانی وضعیت ســایبری، تحلیل و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات و تصمیم گیری برای اقدام  •

مناسب در بحران
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دریافت و ارسال اطالعات حیاتی تهدید به تمام اعضا و مشترکین •

ارتقاء امنیت سایبری قلمرو از طریق اشتراک اقدامات دفاعی، راهبردها و آخرین وضعیت سایبری •

ایجاد مرکز محرمانه اشتراک و تحلیل اطالعات امنیت سایبری با راهبردها و سیاست های مرتبط •

• .ICT کمک به کاهش و جلوگیری از خسارات تهدیدهای زیرساخت های

تأمین گمنامی، حفظ حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی اعضاء •

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

خروجی اصلی پروژه، ســامانه مبتنی بر وب مرکز اشتراک و تحلیل اطالعات سایبری )ساتا( است که  •

دید جامعی از وضعیت ســایبری تمام ســازمان های حاکمیتی و غیرحاکمیتی، مراکز ISPها و ســایر 

سازمان های فعال در حوزه ICT را ارائه می دهد. از اهم دیگر خروجی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سند معماری طرح اشتراک گذاری اطالعات تهدید در حوزه ICT کشور •

سند قواعد، قوانین اشتراک گذاری اطالعات تهدید با توجه به حفظ حریم خصوصی و منافع ذی نفعان •

ســند الزامات و نیازمندی های اشــتراک اطالعات حوزه ICT برای ذی نفعان؛ بازیگران و سازمان های  •

قلمرو

سامانه مرکز اشتراک گذاری و تحلیل امنیتی اطالعات •

برگزاری نشست های پیوسته فروم اشتراک و تحلیل اطالعات سایبری •

ارائه مقاالت، کارگاه ها و کتابهای تخصصی مرتبط با موضوع پروژه •

5. آموخته ها و دریافته ها

روند محاســبه آگاهی وضعیتی حوزه سایبری با توجه به نیازمندی ها و چالش های اشتراک اطالعات  •

در ایران

سازوکارهای پیاده سازی معماری طرح کالن اشتراک اطالعات سایبری با توجه به وضعیت موجود •

• )CASI( طرح معماری مفهومی و فنی و ساختار سازمانی سامانه مرکز اشتراک و تحلیل اطالعات

نهایی سازی الزامات و نیازمندی های اشتراک اطالعات در حوزه سایبری •

تحلیل و تعیین شاخص های مؤثر و کارای تهدیدات دریافتی از ذی نفعان •

پیاده سازی روش ارزیابی عملیاتی و تست خودکار سامانه توسعه یافته •
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طراحی معماری پایگاه های دانش تهدید و حمالت توزیع شده •

استفاده از هوشمندی تهدید در نهایی سازی وضعیت سایبری •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ارتقاء وضعیت امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی در حوزه فاوا •

کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از حوادث سایبری برای سازمان های تحت پایش •

اشتراک بهینه اطالعات سایبری موجود در جهت رفع وضعیت بحران •

تعیین وضعیت سایبری و آگاهی رسانی آن به مراکز ذینفع •
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3-6 خدمات مشــاوره در حوزه طرح صیانت فرهنگی - اجتماعی با بهره گیری از 

سامانه های هوشمند

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: شرکت ارتباطات زیرساخت - وزارت ICTمجری پروژه: شرکت سحاب پرداز

تاریخ پایان: 1398/03/18تاریخ شروع: 1394/03/18

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه: 7,992,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: توسعه ای-کاربردی

2.  شرح کلی پروژه

توســعه ظرفیت های داخلی در زمینه سامانه های هوشــمند صیانت فرهنگی - اجتماعی لزوم ساماندهی 

و ارزیابــی این محصوالت را بیش از پیش نمایان می ســازد. در این راســتا، پــروژه حاضر باهدف تعیین 

شاخص های ارزیابی تجمیع پذیری محصوالت پاالیش و انجام آزمون در سطح این محصوالت و ارائه نتایج 

به شرکت ارتباطات زیرساخت طرح ریزی و عملیاتی شده است..

3.  اهداف پروژه

هدف از این پروژه، ارائه خدمات مشاوره ای و تکمیلی برای نیل به اهداف طرح صیانت فرهنگی - اجتماعی 

با بهره گیری از ســامانه های هوشــمند اســت که حاصل تفاهم نامه همکاری در حوزه صیانت فرهنگی - 

اجتماعی فضای مجازی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از یک سو و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( از سوی دیگر است.

هدف تعریف شده در پروژه اصلی، فراهم آوردن فضای تولید و ارائه محصوالت در حوزه پردازش هوشمند 

ترافیک، ارزیابی و ارائه گواهینامه تصدیق کیفیت برای تولیدکنندگان محصوالت می باشــد. در این راستا، 

قلمرو مؤلفه های پردازش هوشمند تعریف شده برای این پروژه عبارت اند از:

مؤلفه پردازش مبتنی بر تحلیل متن •

مؤلفه پردازش مبتنی بر تحلیل تصاویر ثابت •

مؤلفه پردازش مبتنی بر تحلیل تصاویر ویدئویی •
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مؤلفه پردازش مبتنی بر تحلیل پروفایل صفحات وب •

• DPI مؤلفه اعمال سیاست در سطح شبکه با قابلیت

4.  خروجی های اصلی به دست آمده

مشارکت در ایجاد زیرساخت آزمایشگاهی تست تجمیع پذیری محصوالت •

انجام فعالیت های تست تجمیع پذیری محصول در آزمایشگاه ایجاد شده •

5. آموخته ها و دریافته ها

شناسایی شاخص های تجمیع پذیری آزمون سامانه های هوشمند صیانت فرهنگی - اجتماعی •

تدوین روال های آزمون بومی تجمیع پذیری برای سامانه های هوشمند صیانت فرهنگی - اجتماعی •

ارائه تأییدیه به شش محصول حوزه صیانت فرهنگی اجتماعی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

آگاهی از شاخص های ارزیابی محصوالت پاالیش و توسعه محصول مبتنی بر آن •

 تضمین فروش محصوالت بومی تولید شــده به واسطه دریافت مجوز معتبر پیرامون این محصوالت از  •

جانب حاکمیت
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3-7 ارزیابی نسخه دوم سامانه های هوشمند ارتقا یافته در حوزه صیانت فرهنگی 

- اجتماعی

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمود سعیدی

تاریخ پایان: 1399/03/01تاریخ شروع: 1397/09/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 39,936,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: توسعه ای -کاربردی

2. شرح کلي پروژه

ســامانه هوشــمند صیانت فرهنگی - اجتماعی از ماژول های مختلف تشکیل شــده است. هر یک از این 

ماژول ها دارای عملکرد مشخصی هستند و برای تصمیم گیری نهایی سامانه هوشمند با یکدیگر در ارتباط 

هستند. ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی - اجتماعی عبارت اند از:

ماژول پردازش مبتنی بر تحلیل تصاویر ثابت •

ماژول پردازش مبتنی بر تحلیل تصاویر ویدئویی •

ماژول پردازش مبتنی بر تحلیل متن •

ماژول پردازش مبتنی بر تحلیل پروفایل صفحات وب •

ماژول اعمال سیاست )Policy Enforcement( در سطح شبکه •

با توجه به دانش، تجربیات و زیرســاختهای موجود در پژوهشــگاه و در پی تصمیم وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعــات، مبنی بر لزوم بهره-گیری از محصوالت پاالیش برخوردار از گواهی اعتبار صادر شــده 

توســط یک مرجع قانونی، بر اســاس تفاهم نامۀ امضاء شده بین شــرکت ارتباطات زیرساخت، مسئولیت 

ارزیابی، اعتبارسنجی و صدور گواهی اعتبار برای این محصوالت به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

محول شده است تا با ایجاد فضای رقابتی، فرصت بهرهگیری از تمام محصوالت موجود دراین حوزه، برای 

متولیان شبکه ارتباطی کشور )به ویژه متولیان الیه دسترسی این شبکه در بخش خصوصی( و کاربران این 

شبکه، فراهم گردد.
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در این پروژه، ماژولهای ارتقا یافته ســامانه هوشــمند صیانت فرهنگی-اجتماعی ارائه شــده توســط 

تولیدکننــدگان محصول، به ترتیب اولویت و به صورت دورهــای مورد ارزیابی قرار می گیرد. چارچوبی که 

برای ارزیابی ماژول ها در نظر گرفته میشــود مانند چارچوب ارائه شده در استاندارد معیار مشترک است. 

ارزیابی ها نســبت به نسخه اول با معیارهای توســعه یافته تر انجام می شود تا عملکرد محصوالت بکار رفته 

در ارتباطات اینترنتی کشــور بهبود یابد. به عبارت دیگر با اجرای این پروژه، عملکرد سامانه های هوشمند 

صیانت فرهنگی- اجتماعی یک مرحله دیگر ارتقا و توسعه می یابد. پس از اینکه ماژول ها مورد ارزیابی قرار 

گرفت، ماژولهای تأیید شده به همراه مستندات مربوط به مشخصات فنی ارائه می شود.

فعالیت های مربوط به ارزیابی محصوالت به چند بخش تقسیم می شود که عبارت اند از:

ارزیابی نسخه دوم محصوالتی که برای اولین بار توسط یک تولیدکننده ارائه می شود. •

ارزیابی دورهای نسخه اول محصوالتی که قباًل تأییدیه گرفتهاند به منظور تمدید دورهای اعتبار تأییدیه •

ارزیابی نسخه اول محصوالتی که برای اولین بار توسط یک تولیدکننده ارائه می شود •

3. اهداف پروژه

بهبود دقت و سرعت تحلیل در ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی-اجتماعی  •

به منظور افزایش سطح اعتماد عملکردی

ارتقای ارزیابی هر یک از ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی-اجتماعی •

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

گزارش ارزیابی ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی - اجتماعی •

پایگاه های داده ارزیابی ماژول های تحلیل محتوا •

5. آموخته ها و دریافته ها

کســب مهارت مربوط به ایجاد و طبقه بندی پایگاه های داده ارزیابی ماژول های تشکیل دهنده سامانه  •

هوشمند صیانت فرهنگی-اجتماعی

کسب مهارت در ارزیابی ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی-اجتماعی •

ارائه تأییدیه به نه محصول حوزه صیانت فرهنگی- اجتماعی •
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6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

فراهم شدن زیرساخت الزم برای ارزیابی محصوالت صیانت فرهنگی - اجتماعی قبل از استفاده از آنها  •

در شبکه ملی اطالعات

ارتقای ماژول های تشکیل دهنده سامانه هوشمند صیانت فرهنگی - اجتماعی •
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3-8 طراحی، توسعه و پیاده سازی ابزار بومی )نرم افزار تحت شبکه( برای ارزیابی، 

تحلیل وارائه راهکار امنیت، از منظر پدافند غیرعامل

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: افشین سوزنی

تاریخ پایان: 1399/05/14تاریخ شروع: 1397/09/14

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 31,398,000,640 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: کاربردی

2. شرح کلي پروژه

روند رو به رشــد حمالت ســایبری و نیز افزایش شــدت اثر این گونه حمالت، تأمین پدافند سایبری در 

زیرســاخت های کشور و دستیابی به یک شبکه امن را به یک ضرورت تبدیل کرده است، ضرورتی که در 

چارچوب سیاســت های کلی نظام هم دیده شده اســت. عالوه بر تأکیدات برنامه پنجم توسعه، در برنامه 

ششم توسعه نیز به مواردی مهم جهت ارتقا امنیت سایبری اشاره شده است. اهداف کالن مذکور در سند 

راهبردی پدافند غیرعامل؛ آمادگی و ارتقاء مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی مراکز و 

حوزه ها، کاهش آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، الزامات و مالحظات امنیتی پدافند غیرعامل در ذات 

فرایندها و ســازمان های کشور، تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای ضروری کشور، نیز بر ضرورت 

تحقق امنیت سایبری تأکید دارد.

مهم ترین گام در راســتای تحقق امنیت ســایبری در زیرساخت ها و به تبع آن امن سازی سازمان ها و 

نیز ســنجش و تعیین میزان بلوغ ســازمان در مباحث امنیتی و میزان تاب آوری زیرساختها، پیاده سازی 

اســتانداردها و الزامات امنیتی و ایجاد یک چارچوب ساختاریافته و قدرتمند جهت ارزیابی و مدیریت این 

اقدامات است. باید اذعان داشــت که فرآیند امن سازی سازمان بدون لحاظ نمودن الزامات استانداردهای 

امنیتی و بسط و گسترش آن در ابعاد مختلف ساختاری و رفتاری سازمان میسر نیست. جهت پیاده سازی 

الزامات امنیتی، شناسایی آسیب پذیری ها و روش های کاهش اثر مخاطرات به راهنماها امنیتی و ابزارهای 

ارزیابی امنیتی نیاز اســت. این در حالی اســت که، محدودیت های امنیتی، زبانی و محتوایی راهنماهای 
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امنیتی موجــود و نیز محدودیت های عملکردی، کیفی، روش ســرویس دهی، قوانین کپی رایت و تحریم 

ابزارهای امنیتی، کاربرد آن ها را با مشــکل مواجه ســاخته است و این امر، لزوم تدوین راهنماها و طرح و 

توسعه ابزارهای بومی ارزیابی امنیتی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

3. اهداف پروژه

در طرح توسعه نرم افزار بومی ارزیابی امنیت سایبری، تحقق اهداف زیر مد نظر است:

ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت مخاطرات امنیتی در سازمان ها •

باال بردن آگاهی و تسهیل بحث در خصوص امنیت سایبری در سازمان های کشور •

کمک در اجرای یک عزم ملی جهت پیاده سازی الزامات و استانداردهای امنیتی •

کمک به مدیریت مخاطرات و تصمیم گیری های الزم •

کمک به تداوم کســب وکار در زیرساخت های مهم و اساسی کشور و جلوگیری از تحمیل هزینه های  •

گزاف ناشی از خدشه دار شدن این تداوم

تعیین خط مشی سیاست گذاری در حوزه امنیت •

ایجاد یک رویکرد ساختاری جهت ارزیابی امنیت سایبری و برآورد مخاطرات امنیتی در زیرساخت های  •

کشور

ایجاد بستری برای ارائه راهکارهای بهبود امنیت سایبری و برطرف سازی نقاط ضعف و آسیب پذیری ها  •

در سازمان ها

جمع آوری داده های مربوط به رخدادهای امنیتی به منظور بازنگری، تحلیل و پایش مداوم •

آگاهی رسانی به متولیان امنیت در کشور جهت برنامه ریزی و مدیریت بخش هایی با نیاز به سرمایه گذاری  •

بیشتر

پرورش نیروی انسانی •

ارائۀ خدمات مشاوره •

4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

برخی از خروجی های فاز اول به شرح زیر می باشند:

شناسایی ذینفعان و تعیین قلمرو •
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شناسایی استانداردها و چارچوب های پدافند سایبری در قلمرو شناسایی شده در کشور •

شناســایی الزامات و چارچوب های پدافند ســایبری کاربردپذیر در قلمرو شناســایی شده )در سطح  •

بین المللی(

ترجمه استانداردهای شناسایی شده •

گزارش مطالعه تطبیقی با هدف استخراج نیازمندی های سیستم در حال توسعه •

سند انتخاب تکنولوژی مناسب جهت توسعه نرم افزار •

شناسایی و تهیه تجهیزات و زیرساخت های فنی مورد نیاز جهت توسعه نرم افزار •

سند طراحی پایگاه داده نرم افزار •

ترجمه بخشی از سؤاالت مرتبط به تجهیزات •

5. آموخته ها و دریافته ها

آشنایی تخصصی با زیرساخت های حیاتی و سازمان های مهم کشور و استانداردهای مورد نیاز در این  •

سازمان ها

شناخت نحوۀ سطح بندی اهمیت سازمان ها و زیرساخت های کشور •

بررسی تخصصی استانداردهای الزام شده در قلمروهای تعیین شده پدافند غیرعامل •

شناخت آسیب پذیری های موجود در سازمان ها به دلیل عدم رعایت الزامات بیان شده •

شناسایی الزامات در حوزه امنیت سایبری از منظر پدافند غیرعامل •

6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

افزایش روز افزون کاربرد فناوری های نوین در زیرساخت های حیاتی و منابع مهم و کلیدی کشور، آن ها را 

به اهداف بالقوه ای برای تهدیدات و جرائم سایبری، جاسوسی و یا خرابکاری ها با انگیزه سیاسی و اقتصادی 

تبدیل کرده اســت. در طی ســال های اخیر، با روند رو به رشد حمالت سایبری در زیرساخت های حیاتی 

کشــور روبرو هســتیم. این حمالت که عمدتاً با هدف سرقت داده ها و اطالعات مهم و توقف سیستم های 

مبتنی بر فناوری اطالعات طراحی و اجرا می شوند، آسیب های جبران ناپذیری بر زیرساخت ها، سازمان ها و 

بهره برداران ســازمانی وارد می سازند. از این رو استفاده از نرم افزار توسعه یافته در این پروژه، به سازمان ها 

وزیرســاخت های حیاتی کمک می نماید تا آسیب پذیری های موجود را شناســایی نموده و از راهکارهای 
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پیشــنهادی جهت رفع این آسیب پذیری ها استفاده نمایند. اســتفاده از این راهبرد امکان باالبردن سطح 

تضمین امنیت ســایبری در سازمان ها و زیرســاخت ها را فراهم می آورد که به طبع آن به بهبود وضعیت 

امنیت ســایبری در سطح کشور کمک می نماید. این پروژه امکان ارزیابی سطح امنیتی سازمان ها، تعیین 

میزان بلوغ امنیتی و نیز تعیین ســنجش تاب آوری و همچنین امکان ارائه مشاوره برای بهبود امنیت در 

سازمان ها نیز فراهم خواهد شد.
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3-9 استخراج طرح کالن والزامات امنیتی خدمات ابری و خدمات امنیتی ابری

1. شناسنامه زماني و اعتباري پروژه

کارفرما: مرکزملی فضای مجازیمجری پروژه: محسن مؤذن

تاریخ پایان: 1399/01/31تاریخ شروع: 1398/04/31

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 7,110,000,128 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلي پروژه

در زمانی که سازمان های دولتی، بخش خصوصی و ارائهدهندگان خدمات از رایانش ابری استفاده مینمایند، 

امنیت یکی از مهم ترین مسائلی است که در هنگام برنامهریزی، انتقال، عملکرد و نگهداری از سیستم های 

فناوری اطالعات مهم در نظر گرفته می شود. مسئولیت اصلی در امنسازی سامانهها در محیط رایانش ابری 

با سازمان های دولتی و ارائهدهندگان خدمات رایانش ابری می باشدکه وابسته به مدل ارائه خدمات است. 

همچنین در سطح دولت باید خطمشیهای امنیتی برای ارائه خدمات رایانش ابری تدوین گردد.

امنیت از چالش های اساســی در ابر است. هزاران مشتری از سخت افزار و نرم افزار مشترک ابر استفاده 

می کنند تا بتوانند ســرویس کم هزینه از ابر دریافت کنند. برای مثال به اشــتراکگذاری حافظه در میان 

برنامه های اجرایی، امکان دزدی اطالعات برای کاربران بدخواه را فراهم می کند؛ بنابراین الزم است توجه 

ویژهای به این مسئله در ابر صورت گیرد تا امنیت، مانعی برای مهاجرت سازمان ها به ابر نباشد.

بــه گــزارش گارتنر، خدمات امنیتی مبتنی بر ابر بســیار مهم و در ســال 2017 بودجهای بالغ بر 6 

بیلیــون دالر را بــه خود اختصاص داده اند و در ســال 2020 این بودجه به رقمــی بالغ بر 9 بیلیون دالر 

میرســد. ارائهدهندگان خدمات مبتنی بر ابر و خدمات امنیتی مبتنی بر ابر این قابلیت را ایجاد مینمایند 

تا پردازش های امنیتی را بر روی بســتر ارائهدهندگان خدمات انجام دهند و کارگزارهای ســبکوزنی را بر 

روی ماشــین های مجازی و یا سیستم ابر نهایی نصب نمایند. برخی از انواع خدمات امنیتی مبتنی بر ابر 

عبارت اند از: سرویس مدیریت شناسه ابر، سرویس مدیریت دیوار آتش ابر، سرویس مدیریت امنیتی برنامه 

کاربردی مبتنی بر میزبان، سرویس امنیت وب و برنامه کاربردی، سرویس مدیریت رخداد نماهای مبتنی 
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بر ابر، ســرویس مدیریت آســیبپذیری و ارزیابی امنیتی، سرویس تشخیص و پیشگیری از نفوذ، سرویس 

مدیریت تهدید مبتنی بر ابر و مرکز عملیات امنیت مبتنی بر ابر.

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

در این پروژه لیست خدمات ابری و ارائه دهندگان و بهرهبرداران خدمات ابری مشخص میگردند و سپس 

اقدام به شناسایی تهدیدات و چالش های امنیتی از دیدگاه بهره برداران مختلف بر اساس سطح حساسیت 

و نوع نهاد بهره بردار )دولتی، خصوصی یا واسطه ها( می شود. در ادامه، سیاست های کالن و الزامات امنیتی 

خدمات ابری برای عرضه کنندگان خدمات مبتنی بر ابر تدوین میگردد. همچنین با توجه به حساسیت های 

باالتر ارائه دهندگان خدمات امنیتی مبتنی بر ابر، به طور خاص برای این گونه عرضه کنندگان الزامات اضافی 

ارائه می شود. همچنین الزامات بهره برداران خدمات ابری در هر دسته مد نظر می باشد.

اهداف کمی

تهیــه و تدوین الزامــات امنیتی خدمات ابری و خدمــات امنیتی مبتنی بر ابر شــامل )و نه محدود به( 

حوزه های عملیاتی 10 گانه زیر مستخرج از سند الزامات شبکه ملی اطالعات و استانداردها و رهنمودهای 

مورد استفاده در تجربیات پیشین خواهد بود:
حکمرانی، مدیریت مخاطرات سازمانی و انطباق پذیری •
حریم خصوصی •
زیرساخت و مجازی سازی •
تداوم کسب وکار •
پاسخ به حوادث •
امنیت داده و رمزنگاری و مدیریت کلید •
امنیت کاربرد •
مدیریت شناسه، حقوق و دسترسی •
فناوری های مرتبط •
تاب آوری •
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4. خروجي هاي اصلي به دست آمده

شناسایی و دسته بندی خدمات )امنیتی و غیرامنیتی( مبتنی بر ابر و ارائه دهندگان این خدمات در دنیا

گزارش مطالعاتی/ تحلیلی به ازای شرح خدمات تفکیکی •

بررسی خدمات رایانش ابری شامل روش های ارائه و پیاده سازی، معماری خدمات ابری، دسته بندی  �

و لیست خدمات ابری و خدمات امنیتی مبتنی بر ابر و روش ممیزی این خدمات

ذی نفعان خدمات ابری شــامل عرضه کنندگان، بهره برداران، واســطه ها و ارائه دهندگان ممیزی  �

خدمات ابری و خدمات امنیتی مبتنی بر ابر

تحلیل چالش ها و تهدیدات امنیت اطالعات در محیط رایانش ابری �

 تدوین الزامات، خط مشی ها و طرح کالن توسعه خدمات مبتنی بر ابر •

ســند سیاست ها و الزامات امنیتی خدمات مبتنی بر ابر در کشور )شامل الزامات ارائه دهندگان و  �

بهره برداران و سایر ذی نفعان(

الزامات عمومی و امنیتی خدمات امنیتی حاکمیتی مبتنی بر ابر •

معماری مرجع پالت فرم ارائه خدمات امنیتی حاکمیتی مبتنی بر ابر �

سند الزامات خدمات امنیتی حاکمیتی مبتنی بر ابر �

5. آموخته ها و دریافته ها

ایجاد زمینه های الزم برای امن سازی بسترهای ابرهای موجود در شبکه ملی اطالعات •

سیاســت ها و الزامات کالن خدمات امنیتی مبتنی بر ابر شــامل مواردی مانند معماری کالن و مدل  •

مرجع خدمات

6. افق و پیامدهاي استفاده از خروجي هاي پروژه براي کاربري آتي

خروجی های این پروژه راه را برای ایجاد سازوکاری رسمی که بر اساس آن بتوان خدمات ابری را ممیزی 

امنیتی نمود، باز می کند. به عبارت دیگر بر اســاس الزامات و سیاست های امنیتی مستخرج برای خدمات 

ابری در این پروژه، می توان ســازوکاری برای ممیزی این خدمات طراحی و پیاده ســازی کرد که طی آن 

خدمات ابری قابل اعتماد شناسایی و بهره مندی دولت و بخش عمومی در کشور از این خدمات که نقش 

بسزایی در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت دارد، امکان پذیر شود.
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3-10 مدیریت موضوع محوری زنجیره بلوکی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: ابوذر عرب سرخی

تاریخ پایان: 1398/03/31تاریخ شروع: 1397/03/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 2,030,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

رمزارز پدیده نســبتاً نوظهوری است که حدوداً یک دهه قبل به عنوان وسیله ای برای جایگزینی پول و ارز 

توســط فعاالن حوزه فناوری ابداع گردید. رمزارز اساســاً نوعی پول دیجیتالی است که در بستر اینترنت 

و به صورت رمزنگاری شــده )با اســتفاده از کلید خصوصی و عمومی( برای انتقال سکه استفاده می شود. با 

بکارگیری رمزارزها پرداخت و دریافت پول در فضای مجازی تســهیل می یابد و هویت اشــخاص مخفی 

می ماند. رمزارزها در برابر جعل، تقلب و تغییرات تراکنش ها مقاوم هستند.

رمزارزها یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید زنجیره بلوکی اســت که برخوردهای متفاوتی با آن از 

پذیرش ســریع آن تا عدم پذیرش و در نظر گرفتن قوانین جزائی در استفاده از آن در کشورهای مختلف 

وجود دارد. البته درســت اســت که رمزارزها دارای چالش های متعددی از قبیل امکان پول شــویی، فرار 

مالیاتی، خروج سرمایه از کشور و ... است و نباید آن ها را نادیده گرفت.

رویکرد مواجهه با رمزارزها یا توسعه آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. برخی از کشورها موافق 

با توســعه و به کارگیری رمزارز ملی هســتند. طبق آخرین اخبار منتشر شــده تا زمان تدوین این سند، 

کشورهایی نظیر ســنگال، تونس، جزایر مارشال، ونزوئال، روسیه و ژاپن از جمله این موارد هستند. ایجاد 

کریپتوروبل، رمزارز ملی پیشنهادی در کشور روسیه، از سال 2015 آغاز شده، هرچند قانونگذاری در این 

حوزه همچنان با موانعی روبرو اســت. پترو رمزارز ملی در کشور ونزوئال -با پشتوانه نفت آن کشور- است. 

این رمزارز با اعمال سیاست های پولی و مالی خاص کشور آمریکا تحریم و بهره برداری از آن با چالش های 

جدی مواجه گردید. رمزارزهای جهان روا )مانند بیتکوین( نیز در کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوتی 
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بکار گرفته میشوند. در برخی از کشورها با این رمزارز همانند کاال رفتار می شود و برای آن مالیات تعیین 

میگردد و در کشــورهای دیگری همانند پول است. این در حالی است که تعدادی از کشورها نظیر چین، 

عربســتان سعودی، مصر، تایوان و بولیوی اســتفاده از رمزارزهای جهان روا را ممنوع نمودهاند. گونه های 

دیگری از رمزارزها هم وجود دارد که برای مدیریت و عرضه خدمات و یا مبادالت مالی و تجاری چندجانبه 

اســتفاده می شوند که کاربرد آن و نوع نگرش به اســتفاده از آنها از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. 

تغییر و تنوع رویکردها و ســناریوهای به کارگیری رمزارزها در کشــورهای مختلف بیانگر پیچیدگی ابعاد 

تصمیمسازی و شرایط حاکم بر آن است؛ بنابراین انتخاب رویکرد و سناریوی توسعه و به کارگیری رمزارز 

از یک کشور به کشور دیگر بسته به نیازها و شرایط دستخوش تغییر می شود.

هدف از طرح حاضر، تدوین چارچوب تحلیل سناریوهای بکارگیری رمزارزها در کشور به منظور کمک 

به سیاســتگذاران و تصمیم ســازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی 

مناسب پیرامون توسعه یا بکارگیری رمزارزها در کشور است.

3. اهداف پروژه

هدف طرح تهیه چارچوب تحلیل سناریوهای بکارگیری رمزارزها در کشور می باشد.

اهداف کیفی

بررسی رویکردهای جهانی و کشورهای پیشرو در مواجهه با رمزارز •

بررسی و تحلیل فرصت ها و چالش ها در رمزارزها •

تعیین شاخص های تصمیم ساز برای بکارگیری رمزارزهای عمومی و توسعه رمزارز احتمالی در کشور •

اهداف کمی

تدوین سندی جهت کمک به تصمیم سازی در این حوزه. •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

چارچوب تحلیل سناریوهای بکارگیری رمزارزها در کشور در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، فنی و اجتماعی 

صرفاً از منظر حاکمیت ارائه شده است. در سند مذکور، موارد ذیل به ترتیب مشخص می گردند:

انتخاب هدف: در هر بعد هدف هایی تعیین گردیده است. •

انتخاب راهکار: در هر بعد و برای هر هدف، مجموعه ای از راهکارهای ممکن پیشنهاد گردیده است. •
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بررســی نقــاط قوت/ فرصت: نقاط قوت و فرصت ها بر اســاس هدف و راهــکار مربوطه اولویت بندی  •

گردیده اند.

بررســی نقاط ضعف/تهدید: نقاط ضعف و تهدیدها بر اســاس هدف و راهــکار مربوطه اولویت بندی  •

گردیده اند.

پیش شرط های پایداری زیست بوم/ الزامات موفقیت: تحقق همۀ پیش شرط ها جهت پیاده سازی مؤثر و  •

کارای راهکار مورد نظر، الزامی می باشد.

بازیگران اصلی: سیاســت گذاران و تصمیم سازان در زیســت بوم زنجیره بلوکی جهت تحقق راهکار و  •

برقراری پیش شرط های مربوطه هستند.

ذینفعان: ذی نفعان زیســت بوم زنجیره بلوکی به شخصیت های حقیقی و حقوقی گفته می شود که از  •

تحقق راهکار مربوطه تأثیر می پذیرند

5. آموخته ها و دریافته ها

ساختار پشتیبان تصمیم جهت بکارگیری سناریوهای مختلف رمزارزها در کشور •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با توجه به نوظهور بودن مسئله رمزارز و قابلیت های این فناوری، در سطح حاکمیتی سناریوهای مختلفی 

جهت بکارگیری آن مطرح می باشد تا بر مشکالتی مانند تحریم و نقدینگی غلبه گردد. جهت تصمیم گیری 

درباره هر یک از این طرح ها و تعیین سناریوی مناسب، سندی در طرح مدیریت موضوع محوری زنجیره 

بلوکی تهیه می گردد تا تصمیم سازی در این زمینه را قانونمند بنماید.
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3-11 بررسی روش های فنی پول شویی و گمنامی در بیت کوین و راه های مبارزه با 

آن

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: ابوذر عرب سرخی

تاریخ پایان: 1398/08/30تاریخ شروع: 1398/02/18

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 1,804,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: بنیادی

2. شرح کلی پروژه

بیت کوین، ارز رمزنگاری شده غیرمتمرکزی است که در چند سال اخیر مطرح گردیده و به دلیل خاصیت 

گم نامی و بازگشــت ناپذیری تراکنش ها، به کارگیری آن در بازارهای زیرزمینی، و ارتباط آن با پرونده های 

متعدد تقلب، گمانه زنی های متعددی بر روی آن انجام شــده است. از آنجا که بیت کوین توسط موجودیت 

متمرکزی کنترل نمی شــود، در سیســتم اصلی مقرراتی تعیین می گردد که موجــب ایجاد نگرانی برای 

مقررات گذاران و مبارزه-کنندگان جرائم سایبری شده است.

Liberty Reserve واسط مالی در کاستریکا است که خدمات بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان 

بین المللی ارائه می نماید. این واســط مالی اِعمال اصل شناســایی مشــتری )KYC( را ساده تر نموده و 

بنابراین دربرابر پول شــویی آســیب پذیر می باشد. اصل شناسایی مشــتری بیان می کند که ارائه دهنده 

خدمات مالی باید هویت صاحب حســاب را شناســایی نماید. این اصل کمک به مبارزه با پول شــویی و 

تأمین مالی تروریســم می نماید. پس از آنکه هویت افراد مطابق با KYC شناســایی گردید، فعالیت های 

انتهایی آنها قابل ردگیری می باشد.

بیت کوین با شناسه های شبه گمنام طراحی شده است. شماره حساب ها، از کلیدهای عمومی در سیستم 

رمزنگاری نامتقارن استخراج می گردند. مالکیت حساب ها با اطالع از کلید خصوصی مربوطه برقرار می شود. 

هر کســی با دسترســی به کامپیوتر می تواند جفت کلید عمومی و خصوصی را ایجاد نموده و حساب های 

بیت کوین متعددی را ایجاد نماید. اگرچه ارتباط بین حســاب های بیت کوین و هویت افراد شناخته شده 



ت
عا

طال
ی ا

اور
 فن

ت و
طا

تبا
ت ار

منی
ده ا

شک
وه

 پژ
م:

سو
ل 

ص
ف

123
نیســت، تراکنش های بیت کوین گم نام نمی باشند. از آنجا که همه تراکنش ها در دفتر حساب توزیع شده 

ذخیره می شوند، گم نامی کاربر وابسته به نام مستعار او می باشد که به هویت واقعی افراد متصل نشده است.

به دلیل وجود امکان مالکیت آدرسهای مختلف توسط یک فرد و همچنین به دلیل ارائه سرویس های 

mixing در بیت کوین، امکان انجام پولشویی در این زنجیره بلوکی فراهم می گردد. ردگیری فنی فعالیت های 

تقلب و پول-شویی در زنجیره بلوکی دارای اهمیت بسزایی است. همچنین شناسایی انواع روشهای مبارزه 

با گم نامی نیز کمک به شناسایی مجرمین می نماید. هدف اصلی این پروژه بررسی راه های فنی پول شویی 

و روش های شناســایی آنها در حوزه رمزارزها است )ســایر روش های پول شویی نظیر دور زدن قوانین و 

مقررات حقوقی و بانکی مد نظر این پروژه نیست(.

پــروژه حاضر ذیل طرح مدیریت موضوع محوری زنجیره بلوکی و در ادامه پروژه مخاطرات امنیتی در 

زنجیــره بلوکی اجرا می گردد. در پروژه مخاطرات امنیتی زنجیــره بلوکی، ویژگی های مهم این زنجیره و 

کاربردهای آن مانند بیت کوین به دقت بررســی گردید. از جمله ویژگی های بیت کوین، گم نامی است که 

منجر به ایجاد امکان پولشــویی می گردد. در این پروژه در قالب تحقیــق بنیادی، راه حلی برای ردگیری 

مسئله پولشــویی بر روی شبکه بیت کوین ارائه می شود و یکی از چالش ها و مخاطرات اصلی کاربرد مهم 

این زنجیره مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

شناسایی روش های پول شویی در رمزارزها •

بررسی گم نامی و راه های مقابله با آن در بیت کوین •

ارائه روشی برای کشف پول شویی در بیت کوین •

اهداف کمی

تدوین و ارسال مقاله در زمینه کشف تقلب و پول شویی در بیت کوین •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی اصلی

گزارش فنی در زمینه شبکه تراکنش های بیت کوین و انواع آن مشتمل بر:



13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

124
نحوه انتساب تراکنش ها در شبکه بیت کوین •

نقش کلید عمومی و خصوصی فرد در شبکه تراکنش ها •

ساختار شبکه تراکنش ها •

گزارش روش ها و الگوهای پول شویی در بیت کوین •

گزارش روش های گم نامی در بیت کوین و راههای مقابله با آنها •

گزارش ارائه راهکار جدید برای شناسایی الگوهای پول شویی در بیت کوین و تعیین موجودیت مرکزی  •

منشأ آن

گزارش راهکار ارائه شــده برای شناسایی الگوهای پول شویی در بیت کوین و تعیین موجودیت مرکزی  •

منشأ آن

گزارشات تست و شبیه سازی های انجام شده •

مقاله علمی و گزارش فنی در خصوص راهکار پیشنهادی •

خروجی فرعی

برگزاری یک کارگاه آموزشی •

مقاله پژوهشی با عنوان:

An automated method for detecting suspicious nodes in Bitcoin address grap

5. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با توجه به رشد و گسترش استفاده از بیت کوین به عنوان رمزارز و همچنین انجام فرایند استخراج، شناخت 

نحوه انجام فریب کاری و تقلب در این رمزارز و همچنین روش های کشــف آن و همچنین شناخت مسئله 

گم نامی کمک به طراحی و پیاده ســازی روش هایی بــرای ردگیری فریب کاری و تقلب و همچنین تعیین 

الزامات بکارگیری رمزارز بیت کوین می نماید.
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3-12 راهبری و پایش فعالیت های محوری زنجیره بلوکی

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: ابوذر عرب سرخی

تاریخ پایان: 1398/11/01تاریخ شروع: 1398/04/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 3,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

طرح موضوع محوری زنجیره بلوکی از ســال 97 در پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در حال اجرا 

می باشد. ذیل این طرح، چهار پروژه به شرح ذیل در پژوهشگاه اجرا گردیدند:

مخاطرات امنیتی در زنجیره بلوکی •

مطالعه ابعاد فنی فناوری زنجیره بلوکی •

مطالعه ابعاد و الزامات سیاست گذاری فناوری زنجیره بلوکی •

بررسی کاربردها و ملزومات زنجیره بلوکی در حوزه فناوری ارتباطات •

در طرح مذکور، راهبری و پایش چهار پروژه فوق صورت گرفته است. در طی اجرای این طرح، بیش از 

50 مکاتبه و طرح پیشــنهادی توسط نهادهای مختلف در کشور توسط وزارت به پژوهشگاه ارجاع گردید. 

ضمن برگزاری جلســات کارشناسی، کلیه پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و نظر کارشناسی تیم فنی 

به همراه پاسخ نامه ها به وزارت ارجاع گردید. پژوهشگاه ارتباطات به عنوان بازوی مشورتی وزارت ارتباطات 

کمک به تصمیم سازی صحیحی در این حوزه در کشور نموده است.

در ذیل هر یک از پروژه ها، برنامه ای جهت ادامه فعالیتها در راستای اهداف هر پژوهشکده ارائه گردید. 

در ادامه طرح، سه پروژه به شرح ذیل در پژوهشگاه در دستور کار قرار دارد:

طرح مدیریتی بکارگیری رمزارزها درکشور •

• ICT تدوین پیش نویس نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش

امکان ســنجی پیاده سازی و استقرار راهکار مقابله با سرقت گوشی های همراه مبتنی بر زنجیره بلوکی  •
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در کشور و توسعه نمونه آزمایشگاهی

در طرح حاضر، راهبــری و پایش این فعالیت ها صورت می گیرد و همچنین در صورت نیاز وزارتخانه، 

فعالیت های مشاوره ای ادامه می یابد

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

هدف از پروژه حاضر، راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های ذیل طرح می باشد:

ارزیابی شاخص های تصمیم ساز در زمینه رمزارزها •

ارزیابی راهکار ارائه شده برای مقابله با سرقت گوشی های همراه •

• ICT ارزیابی نقشه راه زنجیره بلوکی در حوزه

ارزیابی راهکارها و روش های فنی پول شویی و گمنامی در بیت کوین و راه های مبارزه با آن •

اهداف کمی

ارائه شاخص های ارزیابی هر پروژه •

ارزیابی و راهبری پروژه های جاری و ارائه گزارش عملکرد •

4.  خروجی های اصلی به دست آمده

خروجی های اصلی پروژه عبارت اند از:

گزارش مطالعه و بررسی شاخص های کلیدی و تصمیم ساز در خصوص رمزارزها در کشور •

گزارش مطالعه و بررســی طرح و معماری پیشنهادی در خصوص رهگیری گوشی های همراه بر روی  •

بستر زنجیره بلوکی

گزارش مطالعه و بررسی متدولوژی توسعه سند نقشه راه زنجیره بلوکی •

گزارش ارزیابی پروژه های ارائه شده در نقشه راه زنجیره بلوکی •

5. آموخته ها و دریافته ها

پیگیــری پروژه های جاری زنجیره بلوکی در جهت رفع نیازمندی هــای جاری و آتی وزارت متبوع و  •
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سازمان های تابعه.

کاربردپذیر نمودن فناوری زنجیره بلوکی در حوزه فاوا •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با توجه به نوظهور بودن موضوع زنجیره بلوکی و رمزارز، برنامه ریزی برای توسعه و بکارگیری این فناوری 

در کشــور ضروری بوده و کمک بــه مواجهه و بکارگیری صحیح این فناوری نوظهور در کشــور نموده و 

همچنین موجب پیشــرفت و توســعه در عرصه فناوری در کشور می شود. پروژه های در حال اجرا در ذیل 

این طرح از جنس مدیریتی و کاربردی بوده و کمک به تحقق اهداف فوق می نماید.
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3-13 بررسی تاثیرات متقابل امنیت فضای مجازی و زنجیره بلوکی و نظام مدیریت 

رمزارزها در کشور

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: مرجان بحرالعلوم

تاریخ پایان: 1398/08/30تاریخ شروع: 1398/04/31

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 10,400,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه فاز اولماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

زنجیره بلوکی، فناوری نسل جدید اینترنت است که می تواند معماری قابل اعتمادی را برای یک فضای 

بدون اعتماد ایجاد نماید. درواقع زنجیره بلوکی پایگاه داده توزیع شده ای است که لیست پیوسته و رو 

به رشدی از رکوردهای داده ای تراکنش ها را تولید و نگهداری می نماید و آنها را به کمک رمزنگاری در 

برابر تهدید و تغییر محافظت می کند. زنجیرها به صورت فزاینده بر روی شــبکه ای از گره های همکار 

ســاخته می شود، بدون آنکه شــخص ثالثی از آن پشــتیبانی نماید. قدرت زنجیره بلوکی در مدیریت 

توزیع شــده داده و تمرکززدایی، قابلیت بررسی اطمینان و یکپارچگی داده توسط هر مشارکت کننده و 

نیز قابلیت استفاده آن در ابعاد وسیعی از کاربردهای مرتبط با داده، باعث شده است این فناوری مورد 

توجه قرار گیرد، این فناوری بر اساس گزارش گارتنر، یکی از ده فناوری پیشرو در سال 2018 مطرح 

شده است. هم اکنون کاربردهای مختلفی برای زنجیره بلوکی وجود دارند، از قبیل تراکنش های بانکی، 

امالک و دارایی ها، بیمه، بهداشــت و درمان و سایر فناوری ها نظیر اینترنت اشیاء، شبکه های اجتماعی، 

رأی گیــری، بورس و غیره. ایــن فضا چالش ها و تهدیدات امنیتی خاص خود را دارد و باید قبل از وارد 

شــدن به این فضای گسترده، با کاربردهای آن آشنا شده و نسبت به شناسایی تهدیدات و چالش های 

کلی امنیت این فضا اقدام نمود.

از طرفی رمزارزها یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید زنجیره بلوکی اســت که برخوردهای متفاوتی 

با آن از پذیرش ســریع آن تا عدم پذیرش و در نظر گرفتن قوانین جزائی در اســتفاده از آن در کشورهای 
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مختلف وجود دارد. البته درســت است که رمزارزها دارای چالش های متعددی از قبیل امکان پول شویی، 

فرار مالیاتی، خروج سرمایه از کشور و ... است و نباید آن ها را نادیده گرفت ولی این نکته را باید متذکر شد 

که به دالیل مختلفی چون پیشرفت فناوری، عدم نیاز به اعتماد به نهاد خاص، تغییرناپذیری و عدم امکان 

تقلب در تراکنش های بانکی و جعل رمزارزها، مقابله با بحران های اقتصادی، متضرر نشــدن از نرخ تبدیل 

پول ها به یکدیگر، دسترسی آسان و همیشگی، آزادی در پرداخت و دسترسی بین المللی، دارا بودن سرعت 

باال در نقل و انتقاالت بین المللی، نبود نهاد نظارتی بر معامالت شــخصی، استفاده از رمزنگاری قوی برای 

محافظت از تهدید و تغییر اطالعات، سهولت بخشیدن به تراکنش های بین المللی و بسیاری از مزایای دیگر 

باعث شــده که نتوان به این تحوالت به چشــم یک رقیب، چالش یا معضل برای سیستم مالی، بانکداری، 

مدیریتی و اطالعاتی خود نگاه کرده، بلکه باید به دنبال راه حلی برای مدیریت این رمزارزها باشیم.

برای مواجهه با رمزارزها و فناوری زنجیره بلوکی و در نتیجه آن اتخاذ تصمیمات و سیاست های صحیح، 

نیازمند درک درستی از ابعاد مختلف آن هستیم. بار دیگر، این مسئله نشان می دهد که مطالعه پژوهشی 

روی رمزارزها و فناوری زنجیره بلوکی، نیازمند بررســی و مطالعه موشــکافانه اســت و هر کشوری دیر یا 

زود با فرصت ها و چالش های این فناوری مواجه می شــود. بنابرایــن لزوم ایجاد یک نظام مدیریت رمزارز 

در کشــور ضروری به نظر می رسد و این امر مستلزم برگزاری جلسات متعدد با نهادهای حاکمیتی مانند 

وزارت ارتباطات، تنظیم مقررات، نهادهای مالی مانند بانک مرکزی، پلیس فتا، نهادهای قضایی، نهادهای 

اطالعاتی و امنیتی، بخش خصوصی و همچنین بررســی ســندهای مختلف مانند ســند افتا، سند جرائم 

رایانه ای، قوانین حقوقی - جزایی فضای ســایبر، قانون پولی و بانکی کشــور، مقررات مربوط به مبارزه با 

پولشویی، قوانین مالیاتی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی صراف ها در این حوزه می باشد

3. اهداف پروژه

اهداف کیفی

بررسی رویکردهای جهانی و کشورهای پیشرو در مواجهه با رمزارز •

بررسی و تحلیل فرصت ها و چالش ها در رمزارزها •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

à مطالعه و بررسی انواع رمزارزهای رایج و ارائه دسته بندی پیشنهادی
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à :مستندات مطالعه و بررسی انواع رمزارزهای رایج شامل

رمزارزهای مبتنی بر قرارداد هوشمند مانند اتریوم •

• Zcash و Dash ،رمزارز پشتیبان گمنامی و روش های تأمین گمنامی در رمزارز مانند مونرو

رمزارز با شبکه تسویه بانکی مانند استالر و ریپل •

• Litecoin رمزارزهای مرسوم برای پرداخت مانند

رمزارز ایجاد شده با هایپرلجر فبریک •

• )Namecoin( رمزارز با سرویس های پوششی

• Status رمزارز با ساختار توکن )عمدتاً بر بستر اتریوم( مانند

à )ایجاد واژه نامه جامع از اصطالحات مطرح در حوزه رمزارز )بالغ بر 275 واژه

à برای رمزارزهای مطرح SWOT تحلیل

à CoinMarketCap گزارشی از وب سایت های مهم مرتبط با رمزارزها مانند

à :مستندات مطالعه و بررسی زنجیره بلوکی شامل

بررسی ساختار زنجیره بلوکی و انواع آن •

بررسی مزایا و معایب زنجیره بلوکی خصوصی و عمومی •

بررسی انواع الگوریتم های اجماع •

بررسی کاربردهای زنجیره بلوکی •

بررسی استانداردهای مطرح در زنجیره بلوکی •

à :مستندات بررسی کشورهای مختلف در مواجهه با رمزارزها شامل

بررســی و تحلیل رویکرد کشورهای مختلف مانند ونزوئال، روســیه، ژاپن، چین، سوئیس، آمریکا،  •

استونی و ... در مواجهه با:

رمزارزهای جهان روا �

پول دیجیتال بانک مرکزی �

بررسی پروژه های ICO و میزان تأمین مالی صورت گرفته در آن ها •

بررسی BTM ها در کشورهای مختلف •
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5. آموخته ها و دریافته ها

شناخت رویکرد سایر کشورها در مواجهه با رمزارزها •

شناخت انواع رمزارزهای رایج •

ایجاد واژه نامه جامع در رابطه با رمزارزها •

شناخت بستر زنجیره بلوکی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

اگرچه افق و پیامدهای این پروژه تدوین شــاخص های تصمیم ساز برای سناریوهای مختلف توسعه رمزارز 

در کشــور است اما با توجه به توقف فعلی در حال حاضر شناخت دقیق رویکردهای جهانی در مواجهه با 

رمزارزها حاصل شده است.
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3-14 طرح کالن ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: شورای عتف- وزارت ICTمجری پروژه: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ پایان: 1400/06/12تاریخ شروع: 1396/12/12

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه: 50,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

این طرح پس از طی مراحل قانونی تصویب در شــورای عالی عتف، با هدف هم افزایی و اســتفاده بهینه از 

تمام توان علمی و فناورانه کشــور در حوزه علم و فناوری رمز با محوریت دانشگاه صنعتی شریف اجرایی 

گردیده است. تجارب حاصل از اجرای سایر طرح های کالن ملی و بین المللی، بر لزوم اعمال مدیریت واحد 

و متمرکز برای دستیابی به اهداف طرح تاکید دارد. لذا با در نظر گرفتن ماهیت طرح که مبتنی بر دانش 

و فناوری اســت، روش مشارکت گسترده، مدیریت واحد، استفاده از توان اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و 

مراکز پژوهشی در این طرح کالن در نظر گرفته شده است.

3. اهداف پروژه

تهیه اسناد راهبردی توسعه رمز •

ارتقاء زیرساخت های حوزه رمز •

توسعه فناوری های کلیدی در حوزه رمز •

توسعه کاربردهای بومی رمز در سطح ملی •

4. خروجی های اصلی به دست آمده

سند راهبردی و نقشه راه توسعه رمز در کشور •

طراحی و تأمین بخشی از آزمایشگاه توسعه رمزنگاری •

طراحی و پیاده سازی سامانه رمز متقارن •
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طراحی و پیاده سازی سامانه رمز نامتقارن •

طراح و پیاده سازی پروتکل ها و استانداردهای حوزه رمزنگاری •

طراحی و پیاده سازی سامانه امنیتی سخت افزاری •

طراحی و تدوین استانداردهای تولید، ارزیابی و پیاده سازی سامانه برون سپاری کلید •

طراحی و پیاده سازی واسط رمزنگاری/ رمزگشایی سخت افزاری •

5. آموخته ها و دریافته ها

ارتقاء دانش کشور در زمینه رمز •

توسعه آزمایشگاه رمز بومی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

ارائه سند نقشه راه توسعه رمز کشور •

اجرای پروژه های بنیادی و کاربردی در حوزه رمز با اولویت های تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و  •

فناوری اطالعات

توسعه آزمایشگاه رمز بومی •





فصل چهارم

پژوهشکده سیاست پژوهی و 

مطالعات راهبردی فاوا
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ICT 4-1 تدوین نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: عاطفه فرازمند

تاریخ پایان: 1398/07/30تاریخ شروع: 1398/02/23

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 1،179 میلیون ریال از محل جاری

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

بعد از اجرای پروژه »مطالعه ابعاد و الزامات سیاست گذاری فناوری زنجیره بلوکی« به عنوان یکی از 4 پروژه 

فاز صفر نقشه راه زنجیره بلوکی و نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در رابطه با شناسایی مفاهیم، ابعاد 

و کارکردهای زنجیره بلوکی در بخش های مختلف، بازیگران و نقش آنها در اکوسیســتم زنجیره بلوکی و 

چالش های توسعه زنجیره بلوکی، همچنین مطالعات گسترده در خصوص رمز ارزها و موضوعات مرتبط به 

آن مقرر شــده است در گام بعدی مبتنی بر فعالیت ها و نتایج پروژه های اجرایی فاز صفر و البته با تمرکز 

بیشــتر بر نتایج پروژه »مطالعه ابعاد و الزامات سیاست گذاری فناوری زنجیره بلوکی«، تدوین پیش نویس 

نقشــه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر مأموریت ها و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شود. 

پــروژه تدوین پیش نویس نقشــه راه زنجیره بلوکی در نظر دارد وظایــف و اقدامات الزم مجموعه وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور توسعه کسب وکارهای مرتبط با زنجیره بلوکی و همچنین بهره مندی 

از پتانسیل ها و ظرفیت های زنجیره بلوکی در کشور را شناسایی و ارائه نماید.

3. اهداف پروژه

مهم ترین هدف این پروژه شناسایی وظایف، برنامه ها و اقدامات الزم در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری 

اطاعات به منظور توســعه بازار و بهبود فضای کسب وکارهای این حوزه و بهره مندی بهینه از پتانسیل های 

این فناوری در کشور است که در قالب ارائه نقشه راه انجام می پذیرد.

شناسایی بازیگران تأثیرگذار و نوع نقش آفرینی آنها به منظور پیاده سازی اکوسیستم یکپارچه •

تعیین اهداف، اقدامات و برنامه های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسعه زنجیره بلوکی •
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ارتقا ســطح دانش و آگاهی رسانی در موضوع زنجیره بلوکی )از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها  •

و کارگاه های آموزشی(

تعامل با فعالین بخش دولتی و مراکز پژوهشی دولتی مرتبط حوزه زنجیره بلوکی •

آماده سازی زیرساخت های اطالع رسانی و تعامل با ذی نفعان •

انجام 30 مصاحبه تخصصی با فعالین زنجیره بلوکی در کشور •

درج حداقل 20 خبر مطرح روز دنیا پیرامون زنجیره بلوکی در وبســایت زنجیره بلوکی پژوهشــگاه  •

ارتباطات و فناوری اطالعات )5 خبر در هر ماه(

برگزاری حداقل 3 کارگاه، نشست و همایش به منظور تحقق اهداف کیفی 1 الی 5 •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

à :گزارش وضع موجود فناوری در کشور مشتمل بر

لیست شرکت های دولتی و خصوصی فعال زنجیره بلوکی کشور •

نوع فعالیت فعالین زنجیره بلوکی در کشور )دولتی، خصوصی، استارت اپ و...( •

زمینه کاربردی مورد فعالیت •

à  گزارش نیازسنجی فعالین بخش خصوصی دغدغه ها، انتظارات، موانع )این موضوع از طریق پرسش نامه

و نتایج آن محقق خواهد شد(

à )گزارش نقش آفرینی بازیگران اکوسیستم زنجیره بلوکی )جایگاه و وظیفه

à  گزارش تحلیلی پرســش نامه و مصاحبه شناسایی اقدام و الزامات توســعه زنجیره بلوکی در کشور با

ICT تمرکز بر نقش وزارت

à  برنامه اولویت بندی اقدامات پیشنهادی 2 ســاله وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور توسعه

اکوسیستم زنجیره بلوکی در کشور

à ICT نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش

5. آموخته ها و دریافته ها

ارتقا دانش فناوری زنجیره بلوکی در تیم پروژه •

ارائه مدل تصویری بازیگران و ذی اثران توسعه زنجیره بلوکی در کشور و نوع نقش آفرینی •
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افزایش همکاری و تعامل برون ســازمان )برگزاری کارگاه و ســمینار و شرکت در جلسات برگزارشده  •

موضوع زنجیره بلوکی(

ارتقا دانش زنجیره بلوکی برای عموم از طریق وب سایت زنجیره بلوکی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  •

اطالعات

شناسایی وضعیت فعلی زنجیره بلوکی و حوزه های مرتبط با آن در جهان و ایران •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

خروجــی و فرآیند تحقق خروجی های این پروژه می تواند برای تهیه نقشــه راه های ســایر فناوری ها در 

مجموعه وزارت ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد. اقدامات پیش بینی شده در برنامه عملیاتی فاز مقدماتی 

توسعه فناوری زنجیره بلوکی می باشد که مستلزم تداوم انجام برخی اقدامات می باشد. بسیاری از اقدامات 

پیش بینی شــده در جهت رفع چالش ها و موانع موجود در راه توسعه فناوری می باشد که توجه به آنها در 

جهت پیاده سازی و توسعه فناوری الزم می باشد.
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4-2 پایش، راهبری و مدیریت پروژه راه اندازی کریدور فاوا

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: علی شیخ حسنی

تاریخ پایان: 1398/11/15تاریخ شروع: 1397/11/15

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:  29,977,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

پــروژه راه اندازی کری دور علم و فناوری فاوا یکی از هفت پروژه اقتصاد مقاومتی می باشــد که در ســال 

1395 در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دستور کار قرارگرفته است. بر طبق ضوابط ستاد اقتصاد 

مقاومتی، اجرای این پروژه به معاون محترم فناوری و نوآوری، وزارت، محول گردیده است.

کریدورهــا )مناطق ویژه علم و فناوری( با هدف ارتقای زیســت بوم فناوری در یک محیط جغرافیایی 

پیوســته ایجاد میشــوند. با توجه به آنکه وزارت متبوع جزو معدود وزارتخانه هایی است که مجموعه ای از 

نهادهای اکوسیستمی در حوزه تخصصی ICT را در بر دارد، در این پروژه تلفیقی از دو رویکرد باال مدنظر 

قرارگرفته است. این نهادها عبارت اند از:

منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان شهرک ICT برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی توانمند •

• ICT سایت امام سجاد )ع( واقع در اتوبان کرج به عنوان پارک فناوری های

پژوهشگاه های ICT و فضایی به عنوان نهادهای علمی و پژوهشی •

سایت بومهن به عنوان مجرای ارتباطات اینترنتی کشور و تله هاوس ارتباطات منطقه ای •

• ICT پست بانک به عنوان بانک تخصصی حمایت از شرکت های فعال در زمینۀ

دانشکده پست و مخابرات به عنوان باسابقه ترین نهاد آموزشی تخصصی در حوزه ارتباطات در ایران •

به منظور راه اندازی این کریدور ضروری است کلیه اجزا آن به صورت هماهنگ و بر اساس برنامه خاصی 

حرکت نموده و کلیه اجزا این زیست بوم آماده سازی شوند. جهت نیل به همین منظور است که پروژه های 

راه اندازی کریدور فاوا )پروژه مرجع(، و “پایش، راهبری و مدیریت پروژه های ذیل کریدور فاوا” تعریف شده 
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و با توجه به تجربیات و تخصص پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، اجرای این پروژه به این پژوهشگاه 

محول شده  است.

3. اهداف پروژه

از جمله مهم ترین اهداف این پروژه، کمک به توســعه پروژه جهت دســتیابی به اهداف خود در مجموعه 

کریدور است. در کنار دستیابی به این هدف، اهداف ذیل نیز محقق خواهد شد:

انجام مطالعات و بررسی های تئوریک در حوزه اکوسیستم کسب وکارهای نوآورانه حوزه فاوا •

ارائه راهبردهای و برنامه عملیاتی توسعه کری دور فاوا در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال •

ترسیم نقشه راه توسعه کری دور مبتنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

شناخت وضع موجود •

مطالعات تطبیقی •

تحلیل ذی نفعان •

محیط بیرونی •

مدل مطلوب توسعه کری دور فاوا مبتنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال •

راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه کری دور فاوا در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال •

نقشه راه توسعه کری دور مبتنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال •

5. آموخته ها و دریافته ها

ایجاد بستری مناسب برای جذب نخبگان و دانش آموختگان داخل و خارج از کشور •

زمینه ساز توسعه شرکت های دانش محور •

• ICT ایجاد فضایی برای سرمایه گذاری مؤثر در حوزه

• ICT تقویت تعامالت دانش محور با خارج از کشور در زمینه دانش

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

کری دور فاوا چارچوب شــناخته شــده ای برای ایجاد این ارتباطات و هم افزایی اســت و در کنار دیگر 



13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

142

13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

142
قابلیت ها و توانایی ها با دارا بودن زیرســاختارهای فیزیکی کالن شــهرهای دارای سابقه علم و فناوری و 

صنعت ICT، بســتر الزم برای تحقق اهداف توسعه مبتنی بر دانایی را فراهم می کند. شکل گیری کریدور 

فاوا، زیرساخت الزم برای توسعه حوزه اقتصاد دانایی محور از یک سو و ارتباط این حوزه اقتصادی با حوزه 

اقتصاد دیجیتال و فناوری جهانی را رقم می زند.
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4-3 تدوین سند تحول دیجیتال و نقشه راه اجرای آن در سطح ملی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: دانشگاه تهران

تاریخ پایان: 1398/10/05تاریخ شروع: 1397/10/05

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه:  1،500،000،000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

فرآیند تدوین الزامات سیاســت گذاری و اقدامات توســعۀ فناوری کوانتومی، فرآیندی است که طی آن، 

توصیه هــا و الزامات مهمی که در مرحلۀ نقشــه راه، منتهی به اقدامات توســعۀ ایــن فناوری در حوزۀ 

فاوا خواهد شــد، شــکل می گیرد. این اقدامات، مجموعه ای از طرح ها و برنامه های اجرایی اســت که در 

مرحله تدوین نقشــه راه، به تحقق راهبردها و دســتیابی به اهداف مورد نظر کمک خواهد نمود. در واقع 

این پروژه به گونه ای هدف گذاری شــده که نتایج آن بتواند در قالب توصیه ها و پیشــنهادهایی، تسهیلگر 

سیاســت گذاری در امر توسعه فناوری کوانتوم در حوزۀ فاوای کشور باشــد. ازاین رو شناسایی چالش ها 

فناورهای کوانتومی در ابعاد مختلف با بهره گیری از تجارب بین المللی می تواند به عنوان یکی از گام مهم 

این پروژه در راســتای تحقق اهداف مورد نظر محسوب گردد. همچنین بررسی وضعیت موجود کشور از 

منظر اسناد مرتبط با موضوع و مؤلفه های مهم در توسعۀ فناوری مزبور نیز گام مهم دیگری است که در 

تدوین الزامات و نیازمندی های راهبردی و سیاســت گذاری می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. در نهایت، 

خروجی های این پروژه به عنوان پیش نیازهای اصلی تدوین نقشــه راه توســعه فناوری کوانتوم در کشور 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

3. اهداف پروژه

شناسایی الزامات تحول دیجیتال در کشــور، تعیین بخش های اولویت دار و فعالیت های اجرایی به منظور 

تحول دیجیتال در سطح ملی و مبتنی بر حل مسائل اساسی کشور
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4. خروجی های اصلی بدست آمده

à شناسایی و بررسی ویژگی های حوزه های فناوری کلیدی تحول دیجیتال

بررسی مبانی تحول دیجیتال •

شناسایی حوزه های فناوری تحول دیجیتال •

بررسی ویژگی های حوزه های فناوری تحول دیجیتال •

à شناسایی مسائل کالن کشور و بررسی تأثیرات تحول دیجیتال در حل آنها با تمرکز بر رویکرد اقتصادی

شناسایی مسائل کالن کشور •

بررسی آثار تحول دیجیتال بر مسائل اساسی کالن کشور •

à  با بررسی زمینه های ICT بررسی و تحلیل وضع موجود اکوسیستم تحول دیجیتال با محوریت بخش

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

شناخت اکوسیستم تحول دیجیتال در کشور •

تحلیل اثرات فعلی تحول دیجیتال در حل مسائل اصلی •

à  تعیین ارکان جهت ســاز تحول دیجیتال کشــور و ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال کشور با تمرکز بر

رویکرد اقتصادی

تعیین چشم انداز تحول دیجیتال در کشور •

تعیین اهداف تحول دیجیتال کشور •

تدوین سیاست ها و راهبردهای تحول دیجیتال کشور •

5. آموخته ها و دریافته ها

ارتقای آگاهی از مفاهیم و ابعاد تحول دیجیتال •

شناسایی مسائل اصلی و اولویت دار در کشور بر اساس چرخه های علی - معلولی •

شناسایی اکوسیستم تحول دیجیتال در کشور •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

تحول دیجیتال در کشــور زمینه ســاز توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش ســهم حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات در کشــور است. از سویی دستیابی به این مهم نیازمند همکاری و هماهنگی بخش های مختلف 
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کشور به منظور توسعه هم افزایی دیجیتال است. با توجه به اینکه در این فعالیت اکوسیستم تحول دیجیتال 

در کشــور بر اساس حوزه های اولویت دار شناسایی شده است، این سند می تواند به عنوان یک مرجع برای 

آن بخش های اقتصادی در زمینه تحول دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین شناسایی ابعاد و چشم انداز کشور در تحول دیجیتالی و نحوه تأثیرگذاری این جریان توسعه ای 

بر حل مســائل اساسی کشور، به عنوان ورودی برای تدوین برنامه های توسعه بخشی و فرابخشی می تواند 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
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4-4 زمینه یابی اســتفاده از وی.پی.ان. و ذهنیت سنجی اعتماد به پیام رسان های 

داخلی و خارجی در ایران

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: دانشگاه تهران

تاریخ پایان: 1398/03/25تاریخ شروع: 1398/01/21

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه:  1,000,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

برای سالیان متمادی، مواجهه کشور ایران با توسعه شبکه ها و رسانه های اجتماعی مجازی، سلبی و مبتنی 

بر نظارت و فیلترینگ بوده است. در سال 1396 و با تصویب »سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 

اجتماعی« در شورای عالی فضای مجازی، اولین تالش ملی برای عبور از رویکرد یگانه سلبی سابق، انجام شد. 

با این حال، موانع موجود در تحقق اهداف موجود در مصوبه فوق، گسترده و با حوزه های مختلف اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی، فناورانه و حقوقی مرتبط است. با وجود وضعیت جاری و چشم انداز توسعه تأثیر شبکه ها 

و رسانه های اجتماعی مجازی، دغدغه های ملی بسیاری برای حاکمیت و سیاست گذاران در ایران وجود دارد. 

به عنوان مثال، یک پرسش اساسی راجع به کارایی و اثربخشی فیلترینگ در ایران است. بنابراین، پرسش این 

است که مکانیسم های فیلترینگ تا چه حد توانسته است دسترسی به اینترنت و خصوصاً شبکه ها و رسانه های 

اجتماعی مجازی را کنترل بکند؟ از سوی دیگر، پیامدهای چنین اقداماتی بر جامعه چندان روشن و مشخص 

نیست. به عنوان مثال، نبرد مستمر فیلترینگ - فیلترشکن، در درون خود مولد آسیب های گسترده دیگری 

اســت که بســیاری از آنها هدف از فیلترینگ را نقض می کند. و باالخره این پرسش و دغدغه اساسی دیگر 

مطرح است که دالیل عدم توفیق پیام رسان ها داخلی و محدودیت قابلیت آنها در رقابت با نمونه های خارجی 

چیست؟ اگر چه برای همه این دغدغه ها گمانه زنی ها و برداشت های عمومی گسترده و متنوعی وجود دارد، اما 

مادامی که این برداشت ها مبتنی بر داده اثبات شده نباشد، نمی تواند مبنای تحلیل و در نتیجه سیاست گذاری 

قرار گیرد. در راستای دغدغه های فوق، طرح پیشنهادی متمرکز بر چهار محور خاص زیر طراحی شده است:
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تعیین میزان، نوع و دالیل کاربری وی.پی.ان در ایران •

میزان توفیق فیلترینگ شبکه ها و رسانه های اجتماعی و پیامدهای آن •

دالیل عدم اقبال عمومی پیام رسان های داخلی •

میزان اعتماد عمومی کاربران به پلت فرم پیام رسان های داخلی و خارجی •

شــناخت ذهنیت و نگرش کاربران، از طریق ذهنیت سنجی و نگرش سنجی، بخش بزرگی از پاسخ ها را 

خواهد یافت و در تحقق هدف نهایی تحقیق، یعنی تبیین دالیل موفقیت/عدم موفقیت فیلترینگ اینترنت 

و خصوصاً شــبکه ها و رســانه های اجتماعی مجازی و پیام رسان های داخلی به کار گرفته خواهد شد. این 

تبیین ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری فضای مجازی در ایران قابل استفاده خواهد بود.

3. اهداف پروژه

تبیین نتایج سیاســت گذاری های موجود در زمینه فیلترینگ شبکه های اجتماعی مهمترین دستاورد این 

فعالیت است. عالوه بر این سایر اهداف موردتوجه در این پژوهش عبارتند از:

تعیین تأثیر فیلترینگ تلگرام بر میزان استفاده از شبکه اجتماعی و فیترشکن ها •

تبیین نتایج سیاست گذاری و اجرای فیلترینگ ایسنتاگرام بر میزان استفاده از فیلترشکن ها •

تعیین میزان اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی داخلی •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

وضعیت سنجی استفاده از فیلترشــکن: آمار استانداردشده از میزان استفاده کاربران از انواع ابزارهای  •

وی.پی.ان. و ابزارهای فیلترشــکن. در این خروجی با استفاده از روش های آماری استاندارد و با تعیین 

جامعــه آماری و نمونه آماری معنادار، به ارائه آماری اســتاندارد از میزان اســتفاده کاربران ایرانی از 

ابزارهای فیلترشکن به تفکیک ابزارها، گروه های سنی، جنسیت، گروه های تحصیلی و دیگر متغیرهای 

جمعیت شناختی می پردازیم.

وضعیت ســنجی نوع کاربری: احصاء نوع استفاده از ابزارهای وی.پی.ان. و فیلترشکن ها. نوع استفاده از  •

این ابزارها که به صورت استاندارد احصاء می شود را در معرض پاسخ نمونه آماری معنادار می گذاریم و 

از این طریق اهمیت و رتبه هر یک را احصا و احیاناً نوع دیگر آنها را نیز کشف و دسته بندی می کنیم. 

سازوکار طبقه بندی بر اساس منطق موضوعی و با توجه به کارآیی آن در سیاست گذاری ارائه می شود.
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بررســی تطبیقی: مقایسه نتایج حاصل از پیمایش سال گذشــته با داده های جدید. بررسی روندی از  •

طریق تطبیق آماره های تحقیق کاربری وی.پی.ان. در ایران در ســال گذشــته با داده های جدید در 

تحقیق حاضر، ارائه می شود.

اعتمادســنجی کاربری پیام رسان های داخلی/ شبکه ها و رســانه های اجتماعی خارجی. میزان اعتماد  •

شــبکه ها و رسانه های اجتماعی مختلف و همچنین بررســی دالیل اعتماد یا عدم اعتماد کاربران به 

این دو گروه رسانه اجتماعی )داخلی / خارجی( سنجیده و نتایج توصیفی و تحلیلی آن ارائه می شود.

ذهنیت ســنجی کاربران راجع به دالیل موفقیت / عدم موفقیت پیام رســان های داخلی. این بررسی از  •

طریق طرح پرسش های ذهنیت سنجی و بررسی رابطه بین داده های این بخش با میزان و دالیل استفاده 

از فیلترشــکن و همچنین متغیرهای جمعیت شناختی، رویکرد کلی کاربران نسبت به پیام رسان های 

داخلی را بازتاب خواهد داد.

5. آموخته ها و دریافته ها

دستیابی به داده های آماری از میزان مصرف ابزارهای فیلترشکن و وی.پی.ان توسط کاربران اینترنت  •

ایرانی به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی

شناســایی، دســته بندی و رتبه بندی انواع کاربری افراد که از طریق ابزارهای فیلترشکن به اینترنت  •

متصل می شوند؛

شناسایی دالیل استفاده یا عدم استفاده کاربران ایرانی از پیام رسان های داخلی •

شناسایی نوع استفاده کاربران ایرانی از پیام رسان های خارجی یا داخلی •

شناســایی دالیل اعتماد یا عدم اعتماد کاربران ایرانی نســبت به پیام رســان های داخلی و شبکه ها و  •

رسانه های اجتماعی خارجی

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

شــناخت ذهنیت و نگرش کاربران از طریق ذهنیت ســنجی و نگرش ســنجی، بخش بزرگی از پاسخ ها را 

خواهد یافت و در تحقق هدف نهایی تحقیق، یعنی تبیین دالیل موفقیت/عدم موفقیت فیلترینگ اینترنت 

و خصوصاً شــبکه ها و رســانه های اجتماعی مجازی و پیام رسان های داخلی به کار گرفته خواهد شد. این 

تبیین ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری فضای مجازی در ایران قابل استفاده خواهد بود
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4-5 تدوین برنامه راهبردی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای 

برنامه ششم توسعه

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: احرام صفری

تاریخ پایان: 1398/02/01تاریخ شروع: 1397/08/01

نوع پروژه: برون سپاریاعتبار پروژه: 4960 میلیون ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

این پروژه در راســتای تبیین نقش و جایگاه پژوهشــگاه در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

هدفمندسازی فعالیت های پژوهشگاه، تعیین جهت گیری های مرتبط با فعالیت های آتی پژوهشگاه و برای 

تدوین راهبردهای پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان زیر بنای اصلی پیشــبرد فعالیت های 

پژوهشگاه و احصاء شــاخص های ارزیابی عملکرد پژوهشگاه به درخواست ســازمان برنامه وبودجه کشور 

پایه ریزی شده است.

قانون برنامه ششم دستگاه های دولتی را موظف به انجام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کرده که یکی 

از الزامات مهم آن، تدوین برنامه راهبردی است. در واقع بدون بهره گیری از برنامه راهبردی واقع گرایانه و 

دقیق عماًل حرکت سازمان در این راستا غیرممکن بوده و بودجه ریزی عملیاتی محقق نخواهد شد. همچنین 

از آنجایی که توسعه ICT به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و هفت پروژه 

از جمله افزایش ســطح دسترسی کاربران در شبکه ملی اطالعات و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه 

توزیع محتوا، اجرای دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، 

ایجاد یک کریدور فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه تولید محتوای داخلی و ... برای وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات در این راستا تعریف شده است لذا می بایست تمامی برنامه های زیرمجموعه های مختلف 

این وزارتخانه از جمله پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات هم راستا با پروژه های مذکور و راهی برای 

سرعت بخشیدن به روند عملی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد تا از این رهگذر، عالوه بر حمایت 
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از تولیــد داخلی و کمک به افزایش توان بخش خصوصی در صنایع مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات 

افزایش اشتغالزایی نیز در این برهه حساس تاریخی محقق شود.

3. اهداف پروژه

پروژه شامل اهداف اصلی به شرح ذیل می باشد:
تعیین موضوعات راهبردی پژوهشگاه •
تبیین نقش پژوهشگاه در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات •
تعیین اهداف و راهبردهای پژوهشگاه •
تعیین برنامه های عملیاتی •

4. خروجی های اصلی بدست آمده
گزارش بررسی پژوهشگاه های مشابه •
گزارش بررسی اسناد باالدستی موجود •
گزارش انتظارات و نیازهای ذینفعان و ایده ها و نظرات خبرگان •
گزارش محیطی پژوهشگاه •
گزارش راهبردها پژوهشگاه •
گزارش برنامه های عملیاتی پژوهشگاه •
گزارش نیازمندی های نرم افزاری پیاده سازی راهبردها •

5. آموخته ها و دریافته ها

شناسایی عوامل محیط بیرونی •

شناسایی ذینفعان و کسب اطالعات از محیط پیرامونی پژوهشگاه •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

شــناخت ذهنیت و نگرش کاربران از طریق ذهنیت ســنجی و نگرش سنجی، بخش بزرگی از پاسخ ها را 

خواهد یافت و در تحقق هدف نهایی تحقیق، یعنی تبیین دالیل موفقیت/عدم موفقیت فیلترینگ اینترنت 

و خصوصاً شــبکه ها و رســانه های اجتماعی مجازی و پیام رسان های داخلی به کار گرفته خواهد شد. این 

تبیین ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری فضای مجازی در ایران قابل استفاده خواهد بود
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4-6 بررســی و تدوین برنامه ها و اقدامات توســعه دولت الکترونیکی با تأکید بر 

)PPP( ساختارمشارکت بخش دولتی و غیردولتی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: سازمان فناوری اطالعاتمجری پروژه: نیلوفر مرادحاصل

تاریخ پایان: 1398/11/30تاریخ شروع: 1395/04/28

نوع پروژه: کاربردی- توسعه ایاعتبار پروژه:  23,500,000,000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

در راســتای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرایی نمودن اسناد باالدستی از جمله ماده 15 ضوابط 

فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و به ویژه در راستای اجرای دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری 

بخش غیردولتی )خصوصی و تعاونی( در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسالمی ایران، پروژه ای 

به منظور تدوین برنامه ها و اقدامات توســعه دولت الکترونیکی با تأکید بر ساختار “مشارکت بخش دولتی 

و غیردولتی )PPP(” بنابر درخواســت سازمان فناوری اطالعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

طی سال های 1395 تا 1398 اجرا شد.

3. اهداف پروژه

تدویــن زمینه های الزم جهت ترغیب و تشــویق ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی به ســمت طرح های 

مشارکتی

4. خروجی های اصلی بدست آمده

اندازه گیری شاخص های میزان آمادگی مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی •

آسیب شناسی مشارکت دولت و بخش خصوصی و ریسک های آن درحوزه خدمات دولت الکترونیکی •

اطالع رســانی به کارکنان نهادهای سیاست گذار، بخش حاکمیتی و بخش غیردولتی نسبت به نتایج  •

پژوهش
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محتوی آموزشی با هدف ترویج مفاهیم درحوزه مشارکت عمومی- خصوصی •

تهیه مورد کسب و کاری، اسناد پیشنهاد مناقصه و طرح تجاری •

کاتالوگ خدمات الکترونیکی کشور به دو زبان فارسی وانگلیسی •

ارائه چارچوب محاسبه قیمت تمام شده و محاسبه چند خدمت منتخب الکترونیکی •

5. آموخته ها و دریافته ها

با توجه به نتایج طرح )برحسب تجربیات سایر کشورها و نظرات خبرگی و..( و مقایسه آن با اسناد موجود 

درکشور مهم ترین نارسایی های مشاهده شده به شرح زیر است:

ســند نقشه راه توســعه دولت الکترونیکی کشــور نقاط کلیدی طرح/ پرتفولیوی پروژه های فن آوری  •

اطالعات را مشخص ننموده

فقدان وجود اسنادی به عنوان چک لیست بررسی پیشرفت های کشور در راه توسعه دولت الکترونیکی •

سند نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی کشور فاقد بررسی دقیق وضعیت و ساختار سیاسی و اقتصادی  •

کشور و شاخص های کلیدی دولت الکترونیکی و مقایسه آن با کشورهای منطقه می باشد

اسناد باالدستی کشور فاقد شفافیت و جزییات الزم در خصوص تصمیم گیران و مجریان اصلی طرح ها  •

و مصوبات می باشد

در مورد خدمات G2B و G2G اسناد کافی وجود ندارد •

در خصوص قانون مقررات ارتباطات الکترونیک که بر عهده شورای عالی فضای مجازی می باشد قانون  •

مصوب و مشخصی وجود ندارد.

همچنین بررسی روند پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران نشان می دهد که فقدان ساختار متمرکز 

جهت توسعه دولت الکترونیکی، عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیکی و تغییر وضع موجود توسط 

مدیران عالی، کامل نبودن استانداردهای ملی الزم برای توسعه فناوری اطالعات، معدود بودن پیمانکاران 

مجرب، کیفی و با توان تخصصی مطلوب، اجرایی نشدن استانداردها و دستورالعمل های اجرایی برای حفظ 

امنیت شبکه های رایانه ای و کند بودن روند اجرای برنامه ها و عقب ماندگی در دستیابی به فناوری روز، از 

جمله مهم ترین موانع در سرراه توسعه دولت الکترونیکی در کشور است.

بنابراین به منظور توســعه خدمات دولت الکترونیکی و رســیدن به شــرایط مطلوب بایســتی ابتدا 
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خط مشــی ها و مقــررات در ارائه نظام مند خدمــات دولت الکترونیکی تبیین گردد. در راســتای تعیین 

اقدامات اصلی توســعه خدمات دولت الکترونیکی بایســتی وظایف و نقش نهادها به همراه تعیین نهادی 

جهــت هدایت و نظارت بر عملکرد آنها ایجاد شــود و همچنین بانک اطالعاتی و سیســتم جامع آمار و 

گزارش گیری در این حوزه درکشــور الزم اســت. از طرف دیگر با بهبود فضای کسب وکار و ایجاد فضای 

رقابتی در عرضه خدمات توســط بخش خصوصی و یا دولتی می توان شرایط توسعه دولت الکترونیکی را 

در کشور ایجاد نمود.

در رابطه با ظرفیت مشارکت عمومی خصوصی در توسعه دولت الکترونیکی در کشور نیز با استفاده از 

شاخص های ارائه شده واحد اطالعات اکنومیست، محیط مشارکت با بخش خصوصی در کشور ارزیابی شد، 

نتایج این ارزیابی نشان می دهد که در بازه صفر تا 100 نمره کشور 39,01 است که نشان دهنده در حال 

شــکل گیری بودن محیط مشارکت عمومی خصوصی در کشور است. در این مرحله باید قوانین و مقررات 

الزم و چارچوب های مناســب جهت اجرای پروژه های مشــارکت عمومی خصوصی در کشور ایجاد شود. 

در این میان چالش های موجود در راه توســعه استفاده از شیوه مشارکت عمومی خصوصی در بخش های 

مختلف کشور عبارت اند از:

• PPP نبود قانون مشخص و مدون در ارتباط با روند اجرای پروژه های

عدم شناخت و آشنایی کافی بخش عمومی با مدل های مشارکتی •

عــدم توانایی بخش دولتی در انعقاد مناســب قرارداد مشــارکت عمومی خصوصــی در حوزه دولت  •

الکترونیکی

عدم نظارت و کنترل کافی از ســوی بخش عمومی برای اطمینــان از انتقال دانش و مهارت کافی و  •

بسترهای مناسب جهت انتقال پروژه به بخش عمومی

بی اعتمادی بخش خصوصی به انجام تعهدات از سوی بخش دولتی •

دیدگاه نامناسب مدیران دولتی به مشارکت و وجود مقاومت در بدنه بخش عمومی برای اجرای پروژه  •

مشارکتی

وجود فرآیندهای دیوان ساالر و نیاز به اخذ مجوزهای فراوان •

عدم وجود مشوق های مناسب، شرایط کالن فضای کسب وکار کشور و ریسک های موجود •

مشکالت و چالش های تأمین مالی از نظام بانکی •



13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

154

13
98

ی 
ش

وه
 پژ

رد
لک

عم
مه 

رنا
کا

154
شتاب زدگی در استفاده از شیوه های مشارکت عمومی خصوصی. •

با توجه به چالش های موجود مشــاهده می شــود که برخالف اهمیت فراوانی که امروزه مشــارکت 

عمومی-خصوصــی در جذب ســرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد به دســت آورده اســت تا 

ســال های اخیر چندان موردتوجه جدی قانون گذاران کشــور قرار نگرفته است. این در حالی است که 

بــدون اصالح قوانین و مقررات، نمی توان پروژه ها را با اســتفاده از روش های نوین تأمین مالی اجرایی 

کرد. زیرا پروژه ها باید به گونه ای طراحی شــوند که ســرمایه گذاری در آن برای بخش خصوصی داخلی 

و خارجی سودمند باشد.

به نظر می رســد هرچند قوانین موجود راه را برای استفاده از مشارکت بخش خصوصی بازکرده است، 

لیکن فاقد ســازوکارهای مؤثر برای ایجاد فضای الزم برای موظف کردن دولت به اســتفاده از همکاری 

بخش خصوصی در ســرمایه گذاری برای ارائه خدمــات عمومی و دادن تضمین کافی به بخش خصوصی 

برای اطمینان از دســتیابی به ســرمایه خود و سود ناشی از مشــارکت با بخش عمومی است. امید است 

که تصویب قانون اجرای پروژه های مشــارکتی در کشــور بتواند از یک ســو زمینه ساز جلب اعتمادبخش 

خصوصی برای به کار انداختن ســرمایه خود در پروژه های زیربنایی عمومی و از ســوی دیگر روان سازی 

مراحل تصمیم گیری و پشتیبانی بخش عمومی از همکاری بخش خصوصی شود و رونق مشارکت عمومی 

خصوصی را سبب گردد.

عالوه بر این جهت گیری های قانونی، مقرراتی، تدوین و نحوه تخصیص بودجه های عمرانی در کشــور 

نیازمند تغییر اســت، برای طراحی مدل های مشارکت عمومی - خصوصی باید از شرکت های توسعه گر و 

بازاریاب بین المللی نیز بهره جست تا بسته های اقتصادی، حقوقی، مالی و بازاریابی پروژه را تدارک و آماده 

عرضه به سرمایه گذاران کنند.

همچنین تالش اتحادیه ها و شــوراهای هماهنگی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان برای افزایش توان 

مالی، فنی و اجرایی بخش خصوصی از طریق تشکیل کنسرسیوم های توانمند و تربیت توسعه گران برای 

قبول مشــارکت در توسعه دولت الکترونیکی مهم ترین راهکار توسعه ظرفیت های بخش خصوصی در این 

حوزه می باشد.
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6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با ایجاد چارچوب های مناســب مشــارکت عمومی خصوصی و آشــنایی بیشــتر مدیران بخش عمومی 

و خصوصــی در آینــده نزدیک حجم تأمین مالی پروژه دولت الکترونیکی به شــکل مشــارکت عمومی 

خصوصی رشــد قابل توجهی خواهد داشت. همچنین، با توجه به مزیت های مشارکت عمومی خصوصی 

در افزایش بهره وری ارائه خدمات، در کنار بهبود کیفیت ارائه خدمات بهای تمام شــده دریافت خدمات 

دولت الکترنیکی برای شــهروندان کاهش خواهد یافت و این مهم منجر به افزایش شــتاب توسعه دولت 

الکترونیکی در کشور خواهد شد.
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4-7 مطالعه ابعاد و الزامات سیاستگذاری توسعۀ فناوری های کوانتومی کاربردپذیر 

در حوزۀ فاوا

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: محمدرضا واحدی

تاریخ پایان: 1398/04/03تاریخ شروع: 1397/11/03

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه:  2،500،000،000 ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

فرآیند تدوین الزامات سیاستگذاری و اقدامات توسعۀ فناوری کوانتومی، فرآیندی است که طی آن، توصیه ها 

و الزامات مهمی که در مرحلۀ نقشه راه، منتهی به اقدمات توسعۀ این فناوری در حوزۀ فاوا خواهد شد، شکل 

می گیرد. این اقدامات، مجموعه ای از طرح ها و برنامه های اجرایی اســت که در مرحله تدوین نقشــه راه، به 

تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف مورد نظر کمک خواهد نمود. در واقع این پروژه به گونه ای هدفگذاری 

شــده که نتایج آن بتواند در قالب توصیه ها و پیشنهادهایی، تسهیل گر سیاستگذاری در امر توسعه فناوری 

کوانتوم در حوزۀ فاوای کشــور باشــد. از اینرو شناســایی چالش ها فناورهای کوانتومی در ابعاد مختلف با 

بهرگیری از تجارب بین المللی می تواند به عنوان یکی از گام مهم این پروژه در راستای تحقق اهداف مورد 

نظر محســوب گردد. همچنین بررسی وضعیت موجود کشور از منظر اسناد مرتبط با موضوع و مؤلفه های 

مهم در توســعۀ فناوری مزبور نیز گام مهم دیگری است که در تدوین الزامات و نیازمندی های راهبردی و 

سیاســتگذاری می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. در نهایت، خروجی های این پروژه به عنوان پیش نیازهای 

اصلی تدوین نقشه راه توسعه فناوری کوانتوم در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

3. اهداف پروژه

هدف از اجرای این پروژه، تدوین الزامات سیاست گذاری در فناوری کوانتوم در حوزۀ فاوا است. نتایج این 

مطالعات، ســبب شفاف سازی فضای راهبردی و سیاستگذاری نقشــه راه فناوری کوانتوم در حوزۀ فاوای 

کشور خواهد شد.
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4. خروجی های اصلی بدست آمده

مستند شناخت مشتمل بر:

گزارش فعالیت های مقدماتی •

گزارش تحلیل اسناد باالدستی •

گزارش علم سنجی )وضع موجود کشور، تجارب کشورهای منتخب از منظر الزامات توسعه ای فناوری  •

کوانتوم(

مستند الزامات سیاستگذاری توسعۀ فناوری کوانتوم کاربردپذیر در حوزۀ فاوا مشتمل بر:

گزارش مهم ترین چالش ها و موانع مطرح در توسعه فناوری کوانتومی در کشور •

گزارش مسیر مطلوب و تعیین کارکردهای کلیدی و فعال در توسعۀ فناورکوانتوم در کشور •

گزارش الزامات سیاستگذاری توسعه فناوری کوانتوم در حوزه فاوا •

5. آموخته ها و دریافته ها

ارتقای سطح آگاهی بدنۀ پژوهشی در حوزۀ فناوری های کوانتومی در حوزۀ فاوا کشور. •

آموزش و تربیت نیروی انســانی در حوزۀ راهبردی و سیاستگذاری در این حوزۀ با هدف بهره گیری از  •

دیدگاه های مشاوره ای این افراد، در گامهای بعدی.

ایجاد زمینۀ مســاعد جهت تدوین نقشــۀ راه در راستای تدوین هر چه دقیق تر و کارآمدتر برنامه های  •

راهبردی و عملیاتی فناوری های کوانتومی در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطالعات کشور.

برقراری تعامل با متخصصین و فعاالن حوزۀ فناوری های کوانتومی کشور در حوزۀ فاوا •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با توجه به جایگاه و قلمرو این پروژه نســبت به پروژۀ نقشۀ راه فناوری های کاربردپذیر کوانتومی در حوزۀ 

فاوا، می توان گفت که این پروژه، نقش پیشران مطالعاتی پروژۀ مزبور را بر عهده دارد. در واقع نتایج حاصل 

از اجرای این پروژه، اطالعات جامعی را بدســت می دهد که از ملزومات نقشــۀ راه فناوری های کوانتومی 

به شــمار می رود. به عبارت دیگر گام اصلی در تدوین نقشۀ راه، تعیین ارکان جهت ساز است که در رأس 

آن، چشم انداز توســعۀ فناوری قرار دارد. تدوین چشم انداز توسعۀ فناوری در کشور نیز مستلزم مطالعه و 

شــناخت جامعی از ابعاد مختلف تأثیرگذار در حوزه های سیاســی، اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی، فناوری، و 
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... هر کشوراســت که شناخت این ابعاد، مأموریت اصلی این پروژه به شمار می رود. از طرفی بخش هایی از 

برنامه های اقدام که خروجی اصلی نقشــۀ راه فناوری های کاربردپذیر کوانتوم در حوزۀ فاوا است، اقدامات 

توانمندســاز بوده که بدون توجه به آن، گذر از مراحل مختلف توســعۀ فنــاوری، امکانپذیر نخواهد بود. 

بنابراین نیاز است تا این گونه اقدامات نیز در قالب پروژه هایی تدوین و اجرا شود.
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4-8 شناسایی حوزه ها و الزامات جدید تنظیم مقررات در اقتصاد دیجیتال

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: لیال منصوری فر

تاریخ پایان: 1398/09/15تاریخ شروع: 1398/02/15

نوع پروژه: راهبردیاعتبار پروژه: 5 میلیارد  ریال

وضعیت پروژه: خاتمه یافتهماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

این پروژه بدنبال بررســی ضرورت تحول در رویکرد تنظیم مقررات، در اکوسیستم دیجیتال است. در این 

راستا، مباحث نظری مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، مصادیق این مباحث در حوزه های منتخب 

نشان داده شده اند. سؤاالت اصلی این تحقیق به شرح زیر هستند:

آیا نظام رگوالتوری فعلی )ســنتی(، برای تنظیم مقررات اکوسیســتم دیجیتــال )اقتصاد دیجیتال(  •

کافی اســت؟ آیا ویژگی های اکوسیســتم دیجیتال، ایجاب نمی کنند که رویکردها، معیارهای ارزیابی 

رگوالتوری و راهکارهای متناسب با آن، متحول شوند؟ برای یافتن پاسخ، الزمست اکوسیستم دیجیتال 

و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گیرند.

گذشته از ضرورت/عدم ضرورت ایجاد تحول در نظام رگوالتوری، برای تنظیم مقررات اقتصاد دیجیتال  •

)اکوسیستم دیجیتال(، چه حوزه های کلیدی وجود دارد؟ به عبارتی دیگر، برای توسعه اقتصاد دیجیتال، 

تنظیم مقررات چه حوزه هایی، کلیدی و اساسی بشمار می رود و الزمست مورد توجه نهاد رگوالتوری 

قرار بگیرد؟ چالش های تنظیمی هر یک چیست و راهکارهای متناسب کدامند؟

3. اهداف پروژه

شناسایی حوزه های نیازمند تنظیم مقررات )مقررات گذاری/مقررات زدایی( در اقتصاد دیجیتال •

تعیین اولویت حوزه های فوق •

تعیین الزامات مورد نیاز •

ارائه مدل مفهومی کالن رگوالتوری •
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4. خروجی های اصلی بدست آمده

اولویت حوزه های تنظیم مقررات )مقررات گذاری/مقررات زدایی( •

الزامــات تنظیم گری و مقررات گذاری در حوزه فاوا در راســتای بهره بــرداری حداکثری از اقتصاد  •

دیجیتال

طراحی کالن رگوالتوری در فضای اقتصاد دیجتیال •

5. آموخته ها و دریافته ها

یافته های تحقیق نشــان می دهند که با توجه به سه مشخصه مهم اکوسیستم دیجیتال شامل: پیمانه ای 

بودن )ماژوالریتی(، صرفه های ناشی از مقیاس و نهایتاً پویایی در نوآوری و رقابت در بازارهای اکوسیستم 

دیجیتال، الزم اســت سیستم ســنتی رگوالتوری که مبتنی بر فناوری ها و بازارهای با کارکرد کاماًل مجزا 

از سایرین است، متحول گردد. در این راستا، بر پیامدها و هزینه های ناشی از تأخیر در تحول در سیستم 

رگوالتوری تأکید شــد. ســه اصل: کارکردگرایی، انعطاف پذیری و رویکرد از پایین به باال، به عنوان اصول 

حاکم بر چارچوب جدید رگوالتوری معرفی شدند.

عالوه بر این، حوزه های کلیدی در رگوالتوری، در اکوسیســتم دیجیتال بررسی و شناسایی شدند. 24 

حوزه کلیدی، بر مبنای پنج منبع مطالعاتی اســتخراج شــدند. 13 مورد که از پرتکرارترین منابع بودند، 

مورد بررسی کلی قرار گرفتند. از میان این 13 حوزه، 4 حوزه: رقابت، حمایت از مصرف کننده، حفاظت از 

داده و بی طرفی شبکه و سرویس های رایگان، مورد بررسی و مطالعه دقیق قرارگرفته اند. محوریت مطالعه 

در 13 مورد فوق، چالش های رگوالتوری در اکوسیســتم دیجیتال بود و به تفکیک هر یک نشان داده شد 

که سیستم رگوالتوری ســنتی، نمی تواند پاسخگو باشد و حرکت به سوی یک سیستم رگوالتوری جدید، 

ضروری است.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

نتایج این پروژه، می تواند به عنوان اصول زیربنایی در پروژه هایی که حول محور تنظیم مقررات اکوسیستم 

دیجیتــال )اقتصاد دیجیتال( تعریف می شــوند، مبنا قرار گیرد. ازجمله می تــوان به تنظیم مقررات برای 

پلتفرم های آنالین، به عنوان پیشــران اقتصاد دیجیتال و نیز بــه پروژه های تنظیم مقرراتی که ذیل طرح 

تحول دیجیتال تعریف می شوند، اشاره نمود.
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همچنین به عنوان مطالعات آینده، می توان حوزه های کلیدی رگوالتوری را گسترش داد، و به شناسایی 

و بررســی حوزه هایی که در محدوده پروژه حاضر به آن ها اشــاره نشده است، پرداخت. از میان 24 حوزه 

معرفی شــده در این پروژه، ضــرورت تحول در رویکرد رگوالتوری در 4 حوزه مورد بررســی قرار گرفت. 

می تــوان در مطالعات آینده، به مطالعــه رویکرد جدید رگوالتوری در 20 حوزه باقیمانده که بنا بر توصیه 

ITU حوزه های کلیدی را تشکیل می دهند، پرداخت. الزم به ذکر است که حوزه های مذکور، از حوزه های 

اساسی در توسعه اقتصاد دیجیتال بشمار می روند و این امر، اهمیت و ضرورت آن را نشان می دهد.
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4-9 شناسایی زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعاتمجری پروژه: متین سادات برقعی

تاریخ پایان: 1398/11/21تاریخ شروع: 1398/02/21

نوع پروژه: کاربردیاعتبار پروژه: 2,490,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: ابالغی

2. شرح کلی پروژه

پروژه حاضر بر اساس فهرست عناوین فرهنگی در فضای مجازی و ترسیم نقشه کالن این زیست بوم است. 

این تجربه، دانش الزم برای طرح ریزی ســازوکار رصد مستمر و تحلیلی این بخش را فراهم می سازد و به 

سیاســتگذار دیدی کلی از وضعیت این زیست بوم ارائه خواهد داد. هدف دیگر پروژه دستیابی به مجموعه 

مدون شاخص های فرهنگی مورد نیاز برای اولویت گذاری حمایت از کسب وکارهای این حوزه توسط وزارت 

می باشــد. در فاز سوم پروژه با مطالعه سیاســت ها و برنامه های عمل در دیگر کشورها سعی شده دانش و 

امکان سیاســت گذاری و اقدام آگاهانه در خصوص حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از توســعه 

کسب وکارهای فرهنگی مبتنی بر فضای مجازی فراهم آید.

3. اهداف پروژه

شناسایی انواع بازیگران زیست بوم در چهار صنعت تولید محتوای دیجیتالی فرهنگی )موسیقی، فیلم،  •

کتاب الکترونیکی و بازی رایانه ای(

تدوین شاخص های ارزیابی آثار فرهنگی محصوالت فرهنگی دیجیتال بر مصرف کنندگان •

تدوین سیاست ها و اقدامات پیشنهادی وزارت جهت ورود به چرخه حمایت از توسعه زیست بوم مدنظر •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

تنظیم بانک اطالعاتی )در قالب فایل اکسل( بازیگران زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی •

ترسیم نقشه زیست بوم صنایع فیلم، موسیقی و کتاب آنالین •

مطالعه شناسایی و تطبیق شاخص ها و معیارهای ارزیابی فرهنگ در اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی •
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تبیین هستی شناسی اصلی ترین اثرات پروژه شامل اهداف اصلی به شرح ذیل می باشد: •

à محصوالت رسانه ای بر زندگی کاربران

à  مطالعه تطبیقی دیگر کشورها در خصوص نحوه حمایت و تنظیم مقررات برای توسعه فعالیت های

زیست بوم کارآفرینی فرهنگی فضای مجازی و مقایسه آن با وضعیت موجود در ایران

à پیشنهاد سیاست ها و راه کارهای ورود وزارت به حمایت از توسعه زیست بوم

5. آموخته ها و دریافته ها

حوزه صنایع فرهنگی و خالق، از حوزه هایی اســت که سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی را در سال های 

اخیر )در بســیاری از کشــورها( تجربه کرده است و کشورهای مختلف ســرمایه گذاری های برنامه ریزی 

شــده ای را در این خصوص انجام داده اند. فضای مجازی نیز نقش پیشــران و شتابدهنده ای در این حوزه 

داشــته اســت. از این رو، توجه آگاهانه و هدفمند به این حوزه و همکاری مؤلفه های مختلف زیست بوم 

کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی می تواند تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی این بخش و نقش آفرینی 

آن در ارتقاء فرهنگی کشــور داشته باشد. دســتیابی به امکان رصد مستمر این بخش و اتخاذ تصمیمات 

راهبردی مناسب برای بهبود مستمر وضعیت آن، ضرورت دارد.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

طراحی سازوکار رصد به منظور انجام مطالعات مستمّر اقتصادی و اجتماعی بر روی زیست بوم کارآفرینی 

فرهنگی فضای مجازی در راستای اتخاذ راهبردهای مناسب برای حمایت از ارتقای این بخش.
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4-10 اصــول، الزامات و راهکارهای مواجهه و توســعه فناوری های مالی، پولی و 

توسعه حوزه پولی و بانکی فضای مجازی

1.  شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: مرکز ملی فضای مجازیمجری پروژه: هادی عظیمی نژاد

تاریخ پایان: 1398/12/19تاریخ شروع: 1398/05/19

نوع پروژه: راهبردیاعتبار پروژه: 7995 میلیون ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

در پروژه مذکور با انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل اســناد باالدستی و تحلیل زیست بوم فین تک در ایران 

به ارائه توصیفی دقیق از صنعت فین تک در داخل کشــور پرداخته شده و با شناسایی نقاط قوت، ضعف، 

فرصت ها و تهدیدات برنامه راهبردی و سیاستی برای مواجهه با آن ارائه می گردد.

شرح کلی پروژه: در پروژه مذکور با انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل اسناد باالدستی و تحلیل زیست بوم 

فین تک در ایران به ارائه توصیفی دقیق از صنعت فین تک در داخل کشــور پرداخته شده و با شناسایی 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات برنامه راهبردی و سیاستی برای مواجهه با آن ارائه می گردد.

3. اهداف پروژه

پروژه شامل اهداف اصلی به شرح ذیل می باشد:

شناخت مناسب از وضعیت توسعه فین تک در دنیا و تسلط دانشی بر این حوزه •

شناخت مناسب از وضعیت توسعه فین تک در کشور و ترسیم نقشه زیست بوم این فناوری در داخل •

بهبود وضعیت مقررات و رگوالتوری این حوزه •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

شناسایی و بررسی اکوسیستم های حوزه فین تک در دنیا •

بررسی و دسته بندی حوزه های مختلف فین تک در دنیا •
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مطالعه روندهای توسعه حوزه های گوناگون فین تک •

بررسی سیاست ها و خطمشی های ملی در 4 کشور منتخب •

بررسی و تحلیل اسناد باالدستی مرتبط با فین تک •

شناسایی نهادهای دولتی مرتبط، سرمایه گذاری فعال •

شناسایی شرکت های فعال در حوزه فین تک و استخراج حوزه های فعالیت آنها •

شناسایی فرصت ها، مخاطرات، موانع، مشکالت، نقاط ضعف و قوت زیست بوم فین تک •

تدوین راهبردهای توسعه فین تک در کشور بر اساس تحلیل موارد شناسایی شده •

تدوین سیاست ها و خط مشی های پیشنهادی فین تک در کشور •

پیش نویس مصوبه کمسیون مربوطه •

5. آموخته ها و دریافته ها

تدوین راهبردها توسعه فین تک در کشور بر اساس تحلیل موارد شناسایی شده •

تدوین سیاست ها و خط مشیهای پیشنهادی فین تک در کشور بر اساس الزامات و نگاه حاکمیتی •

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

با ایجاد چارچوب های مناســب مشــارکت عمومی خصوصی و آشــنایی بیشــتر مدیران بخش عمومی 

و خصوصــی در آینــده نزدیک حجم تأمین مالی پروژه دولت الکترونیکی به شــکل مشــارکت عمومی 

خصوصی رشــد قابل توجهی خواهد داشت. همچنین، با توجه به مزیت های مشارکت عمومی خصوصی 

در افزایش بهره وری ارائه خدمات، در کنار بهبود کیفیت ارائه خدمات بهای تمام شــده دریافت خدمات 

دولت الکترونیکی برای شــهروندان کاهش خواهد یافت و این مهم منجر به افزایش شتاب توسعه دولت 

الکترونیکی در کشور خواهد شد.
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4-11  تدوین چارچوب مرجع شاخص های فرهنگی اجتماعی فضای مجازی

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

کارفرما: مرکز ملی- معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتواییمجری پروژه: فرشاد حکمی زاده

تاریخ پایان: 1399/02/15 تاریخ شروع: 1398/05/01

نوع پروژه: درون سپاری-برون سپاری )تلفیقی(اعتبار پروژه: 9,980,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی

2. شرح کلی پروژه

به منظور شــناخت و مدیریت هرچه دقیقتر محیط سیاست گذاری محتوای فضای مجازی، این پروژه به 

ســفارش معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات 

راهبردی فاوا توســط گروه فرهنگ در فضای مجازی به اجرا گذارده شــده است. نتایج این پروژه می تواند 

گامی در شــناخت ذینفعان اصلی و تدوین نقشــه زیســت بوم حوزه محتوای فضای مجازی و چارچوب 

شاخص های فرهنگی اجتماعی فضای مجازی کشور باشد.

3. اهداف پروژه

طراحی و تدوین نقشه زیست بوم سیاست گذاری حوزه محتوای فضای مجازی کشور •

طراحی و تدوین مدل مفهومی حوزه محتوای فضای مجازی کشور •

تدوین چارچوب مرجع شاخص های فرهنگی اجتماعی فضای مجازی کشور •

4. خروجی های اصلی بدست آمده

طراحی و تدوین زیست بوم سیاســت گذاری حوزه محتوای فضای مجازی وضعیت بر اساس وضعیت  •

موجود و اسناد رسمی کشور و ارائه لیست بازیگران اصلی و نقشه تعامل و همکاری آنها در زیست بوم

طراحی و تدوین مدل مفهومی سه بعدی حوزه محتوای فضای مجازی کشور •

5. آموخته ها و دریافته ها

در زیست بوم محتوای فضای مجازی کشور عالوه بر بازیگران حاکمیتی و غیر حاکمیتی که به طور عادی 
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به فعالیت های رســمی مشغول هستند، به واسطه بســترها و ابزارهای ارتباطی پیشرفته، به شکل روزمره 

بازیگرانی در حال ظهور هســتند که اغلب در فضای مجازی با سرعت باالیی رشد کرده و جمع کثیری را 

تحت تأثیر قرار می دهند؛ لذا به واسطه پویایی موجود در زیست بوم محتوای فضای مجازی کشور ضرورت 

دارد نهادی به شکل مداوم به رصد بازیگران مذکور و ترسیم نقشه این زیست بوم بپردازد.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

به منظور سیاست گذاری هر چه بهتر در حوزه محتوای فضای مجازی کشور ضروری است ابزاری برای کنار 

هم قراردادن و نگاه توأمان به جنبه های مختلف محتوای فضای وجود داشته باشد. مدل سه بعدی ارائه شده 

توسط این پروژه قادر است به طور هم زمان به سه جنبه حائز اهمیت انواع بازیگران، انواع محتوا و تأثیرات 

متقابل بپردازد و با تلفیق هرکدام از مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها به سیاست گذاران امکان بررسی و تحلیل های 

جداگانه ارائه نماید.

بخــش دیگری که می تواند در ادامه فعالیت های پژوهشــی مورد رجوع قــرار گیرد، چارچوب مرجع 

تدوین شده در فاز دوم پروژه می باشد. این چارچوب به عنوان مبنای انتخاب شاخص ها و معیارهای ارزیابی 

محتوای فضای مجازی کشور از سوی سیاست گذاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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4-12 اصول، الزامات و چارچوب نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

1. شناسنامه زمانی و اعتباری پروژه

مجری پروژه: فرزاد بزازان
کارفرما: مرکز ملــی فضای مجازی- معاونــت اقتصادی و 

تنظیم مقررات

تاریخ پایان: 1399/05/01 تاریخ شروع: 1398/05/01

نوع پروژه: درون سپاریاعتبار پروژه: 10,700,000,000 ریال

وضعیت پروژه: درحال اجراماهیت پروژه: راهبردی - توسعه ای

2. شرح کلی پروژه

عالوه بر سطوح و حوزه های سیاستگذاری در فضای مجازی که هم اکنون از نظر نهادی با تشکیل شورای 

عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شــده اند، الزم اســت سطوح پایین تر حاکمیت مرتبط با این فضا مثل 

نظامهــای تنظیم مقررات و مجوز دهی، نظامهای صنفــی و خود تنظیمی، فنی و نظایر آنها در این حوزه 

نیز مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفته و بصورت یکپارچه با نیازها و مقتضیات جدید همراســتا و هماهنگ 

شــوند. با توجه به اینکه مدل سیســتمی و ساختاری مناسب برای تنظیم مقررات فضای مجازی عالوه بر 

تاثیر پذیری از ویژگی های عمومی این فضا، در هر کشــورفراخور نیازها و وضعیت سیاســی، اقتصادی و 

اجتماعی و دیگر شرایط آن می تواند متفاوت باشد، در این پروژه مطالعات الزم برای شکل دهی و استقرار 

چنین نظامی از ابعاد سیستمی، قانونی و نهادی انجام خواهد شد.

3. اهداف پروژه

این پروژه به منظور بررســی و تحلیل وضعیت موجود تنظیم مقررات فضای مجازی در کشــور، تعیین 

نهادهای فعال در این حوزه، نقش هر یک، تعیین خالها و چالش های موجود، و پاســخ دادن به نیازها 

و الزامات جدید در این حوزه در چارچوب یک نظام جامع تنظیم مقرراتی برای فضای مجازی کشــور 

انجام می شــود و چارچوبی جامع بــه همراه طرح کالن و کلی چنین نظامــی را برای فضای مجازی 

کشور ارائه می دهد.
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4. خروجی های اصلی بدست آمده

اصول و مبانی سیستمی مناسب برای تنظیم مقررات اکو سیستم فاوا و فضای مجازی و تمایز آنها از  •

نظامهای سنتی تنظیمی موجود

تجارب سایر کشورها در استقرار نظامهای تنظیم مقرراتی در ابعاد مختلف فضای مجازی •

الزامات جهانی در توسعه نظامهای تنظیم مقرراتی برای فضای مجازی •

5. آموخته ها و دریافته ها

فضای مجازی که بر پایه فناوری های جدید خصوصا فناوری های ارتباطی و اطالعاتی توسعه یافته است، 

با اینکه به عنوان امتداد و تســری فضای فیزیکی و حقیقی محســوب می شــود ولی به واسطه قابلیتها و 

ویژگی های همین فناوری ها دارای مشــخصه ها و مختصات بسیار متفاوتی است که همین امر روشهای 

قانونی و تنظیم مقرراتی مورد نیاز آنرا نیز از روشهای سنتی و مرسوم متمایز ساخته است. به همین دلیل 

روشهای تنظیمی سنتی مورد استفاده عموما در این فضای جدید فاقدکارایی هستند. الزم است روشها و 

رویکردهای جدیدی در این فضا اتخاد شوند. از جمله این رویکرد ها تغییر نگاه تنظیم گر از ساختار های 

عمودی تنظیم گرانه به ســاختارهای افقی، تنظیم گری پیامد بنیاد به جای تنظیم گری مبتنی بر پیش 

فرض، نگاه ماژوالر و انعطاف پذیر به تنظیم گری و نظایر این موارد اســت که نگاه سنتی به قانونگذاری و 

تنظیم مقررات فاقد این ویژگی ها می باشد.

6. افق و پیامدهای استفاده از خروجی های پروژه برای کاربری آتی

این پروژه مبانی و مقدمات الزم برای اســتقرار یک نظام جامع و یکپارچه تنظیم مقرراتی را برای فضای 

مجازی کشــور پی ریزی می نماید. این شامل اصول اساســی و چارچوب نظام تنظیمی، مؤلفه ها و اجزای 

چنین نظامی و همچنین ارتباط بین اجزا و ارکان نظام تنظیم مقرراتی مناسب برای فضای مجازی خواهد 

بــود. در این رابطه پیش نویس مصوبات و لوایح مختلف برای طرح و تصویب در ســطوح مختلف از جمله 

شــورای عالی فضای مجازی و همچنین کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز در این پروژه 

تدوین و ارائه می شــود. لذا امید اســت که این پروژه نقطه شروعی باشد در راستای استقرار چنین نظامی 

در کشور.
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1 .)5G( جلسه 36- فروم نسل پیشرو ارتباطات

2 .)5G( جلسه 37- فروم نسل پیشرو ارتباطات

3 .)5G( جلسه 38- فروم نسل پیشرو ارتباطات

4 .)5G( جلسه 39- فروم نسل پیشرو ارتباطات

5 .)5G( جلسه 40- فروم نسل پیشرو ارتباطات

6 .)5G( جلسه 41- فروم نسل پیشرو ارتباطات
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سی و ششمین جلسه

)5G( فروم نسل پیشرو ارتباطات
ITU بررسی جنبه های اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی از منظر

ارائه دهندگان: احسان شیبانی، رضا بحری

)H2( زمان و مکان: چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 10-12 سالن حافظ

چکیده

طیف فرکانسی از جمله سرمایه های ملی و منابع خدادادی هر کشور است که به دلیل کاربرد در برقراری 

ارتباطات رادیویی دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی به ســزایی است. از طرفی رشد 

روزافزون اســتفاده از امواج رادیویی در انواع شبکه های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب ناپذیر بوده 

و حتی اســتفاده از انرژی این امواج در امور صنعتی، پزشــکی و خانگی امری متداول و عادی شده است. 

این افزایش کاربردها باعث افزایش درخواســت بهره برداری از طیف فرکانسی خواهد شد. بر اساس تئوری 

اقتصاد، تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر می شود، قیمت ها تعیین کننده ترند! و دلیل این امر محدود بودن 

طیف فرکانسی اســت، لذا تصمیمات مربوط به مدیریت طیف باید مبین نقطه نظرات اقتصادی نیز باشد 

منظری که تاکنون بدان کمتر پرداخته شده است. یکی از اهداف مهم در این راستا، بیشینه نمودن سود 

خالص جامعه اســت و این خود عمده ترین دلیلی اســت که اقتصاددانان به عنوان توزیع مؤثر و اقتصادی 

منابع بدان اشاره می کنند. حال سؤال اینجاست که چگونه منافع ناشی از این تخصیص برای عرضه کننده 

و متقاضی- هر دو- حداکثر می شود؟! آیا با وجود بعضاً تضاد منافع این مهم شدنی است؟

در این ســمینار بر اســاس نتایج حاصل از پروژه “راهکارهای فنی و اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی 

با توجه به فناوری های نوین و نیازهای آتی کشــور” ضرورت و اهمیت جنبه های اقتصادی مدیریت طیف 

فرکانســی بررسی شده و ضمن تشــریح رویکردهای تخصیص و تجارب قبلی در زمینه واگذاری مجوز به 

اپراتورها )علی الخصوص تجربه اخیر اپراتور دوم پست جمهوری اسالمی ایران( به این پرسش پاسخ داده 

خواهد شد.
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سی و هفتمین جلسه

)5G( فروم نسل پیشرو ارتباطات
Recent Developments and Future Plans of 700 MHz band

ارائه دهندگان: رضا بحری، محسن بنار

زمان و مکان: چهارشنبه 98/03/29 ساعت 10:00 الی 12:00

سالن جاویداالثر بیات موحد )سالن آموزش(

چکیده

This presentation focuses on recent developments and future plans of 700 MHz band. 

The state of mobile broadband in whole of world and the requirement of 700 Hz band 

for the mobile network operator are first addressed. In this regard, regulatory challenges 

in this migration from broadcasting channel toward mobile broadband, and experiences 

of some regulatory companies such as FCC, Ofcom, are studied. Second, considerations 

about 700 MHz from ITU as well as GSMA viewpoints are presented and the advantages 

of 700 MHz spectrum for mobile network operators and addressed.
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5G سی و هشتمین جلسه فروم

وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه ارتباطی )5G( در ایران و جهان و 
6G نگاهی به

ارائه دهندگان: رقیه جدا، سوسن مؤذنی

زمان و مکان: چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10 الی 12

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

در حالیکه 5G در سراسر جهان در حال پیاده سازی است و هنوز استانداردسازی فاز دوم آن نهایی نشده 

است، شرکت ها و دانشگاه ها شــروع به تحقیق در خصوص مفهوم سازی 6G کرده اند. اما شروع تحقیقات 

6G قبل از پیاده ســازی و حتی استانداردسازی 5G سوال های زیر را به ذهن می آورد که در این جلسه از 

فروم به آن خواهیم پرداخت:

آیا تحقیقات استاندارد سازی در خصوص 5G به اتمام رسیده است؟. 1

اصوالً فعالیت  های کشــورها در زمینه 5G در چه مرحله ای است؟ آیا پیاده سازی 5G به طور کامل . 2

آغاز شده است؟

بسترهای تست 5G چه تاثیری در پیاده سازی و بهره برداری از آن در صنایع مختلف در کشورهای . 3

مختلف داشته و خواهد داشت؟

6G چست و تفاوت های آن با 5G چه خواهد بود؟. 4

ضرورت تحقیق در مورد شبکه ارتباطی 6G قبل از پیاده سازی 5G چیست؟. 5
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5G سی و نهمین جلسه فروم

ارائه دهندگان: پژوهشکده امنیت

زمان و مکان: چهارشنبه 98/9/20 ساعت 10 الی 12

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

نیازمندی های مطرح در نسل های آتی شــبکه های بی سیم ارتباطات مانند، افزایش تعداد دستگاه های 

قابل اتصال به شــبکه، محدویت منابع فرکانســی قابل دســترس، نیاز به پوشش وسیع تر، دستیابی به 

نرخ بیت باالتر، کاهش تأخیر، کاهش هزینه های تجهیز شــبکه، ســرعت انتقال داده بسیار باال، حفظ 

امنیت و حریم خصوصی، قابلیت اطمینان و اتصال قابل قبول، انعطاف پذیری شــبکه وکاربر، پشتیبانی 

از کیفیت خدمات متنوع، افزایش بهره وری راندمان طیفی و انرژی و ...، مســائل و چالش های بسیاری 

را پیشــروی محققان، توسعه دهندگان و سازندگان نســل آتی مخابرات سلولی قرار داده اند که ناگزیر 

به پاســخگویی و رفع آنها می باشند. لذا با توجه به این نکته که گذر به پارادایم جدید جوامع هوشمند 

نســل آینده مخابرات سلولی نیازمند شــبکه های امن، کارامد، پایدار و تاب آور هستند، بررسی و رفع 

چالش هــای امنیــت این فناوری ها از جایگاه ویــژه ای در بین محققان و حتــی متولیان امر برخوردار 

می باشد. در این راستا نهادهای استانداردسازی مخابراتی در حال ادغام مفاهیم جدید مانند شبکه های 

نرم افزار محور )SDN(، مجازی ســازی کارکردهای شبکه )NFV(، رایانش ابری، محاسبات با دسترسی 

چندگانه لبه )MEC( و برش شــبکه )NS( در شــبکه های مخابراتی نسل جدید هستند. هدف از این 

اقدامات ایجاد یک شــبکه انعطاف ناپذیر به یک معماری شــبکه پویا و چــاالک مبتنی بر نرم افزار و با 

تکیه بر فناوری های روز دنیاست.

در این نشســت ضمن معرفی نیازمندی ها و چالش های کلی شــبکه نسل پنجم، فناوری های جدید مورد 

اســتفاده در نسل پنجم را مرور خواهیم کرد. همچنین چالش ها و تهدیدات امنیتی هر بخش از معماری 

شبکه معرفی خواهد شد و مروری بر راه حل های موجود و بالقوه ارائه خواهد شد. در ادامه به فناوری های 
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اصلی استفاده شده درمعماری نرم افزار محور یعنی رایانش ابری، شبکه های نرم افزار محور و مجازی سازی 

کارکردهای شــبکه متمرکز خواهیم شــد و چالش های امنیتی که به دلیل استفاده از این فناوری ها پدید 

خواهند آمد را بررسی خواهیم کرد.
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)5G( چهلمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات

امنیت شبکه نسل پنجم )ارائه دوم(
مروری بر معماری امنیتی شبکه نسل پنجم و راهکارهای امنیتی نوین

ارائه دهندگان: افشین سوزنی، سیاوش احمدی، علی کوهستانی

زمان و مکان: سه شنبه 98/10/03 ساعت 10:00 الی 12:00

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

توســعه شبکه مخابراتی نســل پنجم )5G( با یکپارچه ســازی و فراهم آوردن امکاناتی از قبیل ارتباطات 

 )IoT( شهرهای هوشمند، ارتباطات بین ماشین های متحرک، اینترنت اشیاء ،)D2D( دستگاه به دستگاه

و ... تحــول بزرگی در صنعت و زندگی ما ایجــاد می کند. یکی از موارد کلیدی در 5G، امنیت اطالعات و 

پایداری ارتباطات اســت که نیازمندی های متفاوتی را می طلبد. چرا که در شبکه متراکم 5G، تجهیزات و 

دستگاه ها بســیاری با هم در ارتباط هستند و لذا برقراری ارتباطات محرمانه در چنین شبکه ای، پیچیده 

خواهد بود بنابراین اســتفاده از راهکارها و روش های امنیتی جدید مانند راهکارهای امنیت الیه فیزیکی، 

جهت مقابله با حمله های شنود اطالعات و حمله های جمینگ روش های پیشنهادی و کارا در این شبکه ها 

می باشند. این روش ها برخالف روش های رمزنگاری که مبتنی بر روش ها و الگوریتم های ریاضی کدگذاری 

و محاســبات هســتند، بر پایه نظریه اطالعات بوده و بدون توزیع کلید رمزنــگاری بین گره ها و صرفاً با 

بهره گیری از خواص تصادفی کانال مخابراتی، مخابرات محرمانه را برقرار می کنند.

در ادامه مباحث مرور شــده در ارائه اول در این ارائه ابتدا چالش ها و مباحث مربوط به امنیت در الیه 

فیزیکی معرفی و راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهند شد، سپس در ادامه، به چگونگی حفاظت داده ها در 

شــبکه 5G بر اساس استاندارد 3GPP نســخه 15 می پردازیم. در این راستا، معرفی معماری کلی شبکه، 

مسئولیت های امنیتی نودها و الزامات امنیتی مربوط به آن ها، چگونگی برقراری امنیت )شامل محرمانگی، 

یکپارچگی و احراز هویت( در شبکه 5G بررسی و مرور می شود.
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در بخش دیگر این ارائه، شــبکه اینترنت اشــیاء )IoT( به عنوان بخشی مهم در شبکه مخابراتی نسل 

آتی معرفی و سپس با در نظر گرفتن محدودیت های تجهیزات و دستگاه های IoT، چالش ها و راهکارهای 

امنیتی این بخش معرفی و بررســی می گردد. در انتها این نشست ضمن معرفی این تکنیک ها، نمونه های 

عملی و اجرایی ایجاد امنیت در الیه فیزیکی برای برخی اســتانداردها مانند IEEE 802.11 و نیز برای 

LoRa معرفی می گردند.



ده
 ش

زار
رگ

ی ب
ص

ص
تخ

ی 
رها

ینا
سم

 و 
ها

گاه 
کار

182
)5G( چهل و یکمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات

5G موضوع: سرویس های الزام آور برای ایجاد

ارائه دهنده: دکتر جهانگیر دادخواه

زمان و مکان: چهارشنبه 98/11/2 ساعت 10:00 الی 12:00

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

IoT ،M2M و ســرویس های ویدیویی پرسرعت باعث ایجاد حجم بسیار باالیی از اطالعات در شبکه های 

ارتباطی می شوند. در کنار این سرویس ها، شرکت های نوپا و شتاب دهنده ها در شهرهای هوشمند با ازدیاد 

حجم ترافیک، موجب ایجاد مفهوم کالن داده ها شــده که این به نوبه خود ایجاد یک شــالوده قدرتمند 

را برای شــبکه های ارتباطی ضروری کرده اســت. ارتباطات موبایل نسل پنجم 5G بر مبنای سه قابلیت 

mMTC ،eMBB و URRLC با مقادیر آســتانه مناسب، نامزد مناسبی برای شهرهای هوشمند می باشد. 

 5G 5 را برای شــبکه های مخابراتی نسل آینده پیشنهاد داده اند. درG ،اپراتورها، ســازمان ها و سازندگان

بخش های هسته و دسترســی برای حمایت از سرویس های جدید دچار تغییرات شده اند. در این سمینار 

بر مبنای تأمین ســرویس های فوق و دیگر نیازهای آینده جامعه هوشمند به بررسی الزامات ساختاری در 

شبکه 5G می پردازیم.



اینترنت اشیاء
)IOT( 
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1. کارگاه آموزشی زیر ساخت های اینترنت اشیا و تکنولوژی های ترکیبی



)Io
T(

اء 
شی

ت ا
ترن

این

185
کارگاه آموزشی

زیر ساخت های اینترنت اشیا و تکنولوژی های ترکیبی

ارائه دهنده: دکتر امین شهرکی

University of Oslo

زمان و مکان: دوشنبه 2 اردیبهشت ساعت 11 الی 12/30

سالن حافظ

چکیده

در این سخنرانی اینترنت اشیا از دیدگاه ساختار شبکه ای مورد بررسی قرار می گیرد. در ساختار شبکه ای 

اینترنت اشــیا ما با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم که در حال حاضر به عنوان پایه های علم شبکه در دنیا 

شــناخته شده و سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی آنها در حال انجام است. تکنولوژی های ترکیبی زیر، 

همراه با زیر ساخت اینترنت اشیا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

5G -6 SDN -5 Block chain -4 Edge -3 Fog -2 Cloud -1

در این ارائه زیر ســاخت اینترنت اشــیا و ترکیب آن با تکنولوژی های فوق مــورد توجه قرار گرفته و 

همچنین نتیجه نهایی ترکیب این تکنیک ها با زیر ســاخت اینترنت اشــیا در جهت پویا سازی مدل های 

پیشنهادی و نحوه پیاده سازی آنها در زیر ساخت موجود مثل شبکه موبایلی بررسی می شود.





زنجیرۀ بلوکی
)Block Chain(
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عناوین

1. جلسه سوم فروم زنجیره بلوکی “دموکراسی، زنجیره بلوکی و انتخابات”
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جلسه سوم فروم زنجیره بلوکی

“ دموکراسی، زنجیره بلوکی و انتخابات”

ارائه دهنده: مهندس حمیدرضا خان احمدی

زمان و مکان: سه شنبه 1398/04/10 ساعت 10 الی 12

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

y مروری بر مفاهیم و ویژگی های اصلی زنجیره بلوکی

y نقش تحول آفرین زنجیره بلوکی در دموکراسی و دولت الکترونیک

y اشاره به نمونه های تجربی کاربرد زنجیره بلوکی در زمینه انتخابات

y  فروم زنجیره بلوکی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری خبرگان و فعاالن این حوزه 

باهدف بررســی و آگاهی رســانی از آخرین نتایج پیشرفت های پژوهشی و تجربی در خصوص فناوری 

زنجیره بلوکی، سومین جلسه فروم زنجیره بلوکی را با سرفصل های زیر به »کاربرد زنجیره بلوکی در 

خدمات دولتی با تمرکز بر موضوع انتخابات« اختصاص داده است:

y )زنجیره بلوکی چیست )تشریح فلسفه غیرمتمرکز بودن زنجیره بلوکی

y  ویژگی هــای اصلی زنجیره بلوکــی )توزیعی بودن، شــفافیت، امنیت، عدم تغییــر رکوردها، قابلیت

دسترسی های مختلف، حریم خصوصی(

y فلسفه مجلس و ضرورت وجود نماینده و نقش تحول آفرین زنجیره بلوکی در آن

y )تشریح فرآیند انتخابات )شناخت واجدین شرایط، برگزاری، شمارش، اعالم نتایج

y )موارد ناقض صحت انتخابات )تقلب و عدم شمارش صحیح

y کاربرد زنجیره بلوکی در قسمت های مختلف انتخابات

y مزایای زنجیره بلوکی در انتخابات

y نمونه های اجرایی





توسعه اقتصاد دیجیتال
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جلســه دهم فروم اقتصاد دیجیتال تهدید و فرصت های فناوری های تحول آفرین فاوا برای اقتصاد . 1

جهانی

جلسه یازدهم فروم اقتصاد دیجیتال پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران؛ موردکاوی صنعت . 2

رمزارز

جلسه دوازدهم فروم اقتصاد دیجیتال روندهای توسعه فینتک و سناریوهای پیش روی. 3

جلســه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر دیدگاه های ُخرد و ویژگی های . 4

کلیدی اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم آن
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جلسه دهم فروم اقتصاد دیجیتال

تهدید و فرصت های فناوری های تحول آفرین فاوا برای اقتصاد 
جهانی

ارائه دهنده: دکتر حسین میرزاپور

معاون برنامه ریزی و راهبر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال در پژوهشکده 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

مدرس مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه مونترال

زمان و مکان: سه شنبه 12 آذر ماه 98 ساعت 14 الی 16

 سالن فردوسی

 چکیده

می گویند با اختراع ماشین بخار زندگی بشر متحول شد و بعدها با ظهور برق و رایانه ها انقالب های دوم و 

سوم صنعتی رخ داد. اکنون در آستانه انقالب صنعتی چهارم هستیم که محور آن اقتصاد دیجیتال مبتنی 

بــر فناوری های نوظهور حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )فــاوا( از جمله کالن داده، هوش مصنوعی و 

رمزارزهای بر بســتر بالک چین است. این امواج نوظهور در حال ایجاد چالش های متنوع در نظم سیاسی-

اقتصادی حاکم بر جوامع و حتی نظام بین الملل اســت که در سرعت فوق العاده و ناشناخته بودن برخی 

ابعاد آن اتفاق نظر وجود دارد. بطور خاص اجالس داووس سال 2018 بر روی چالش های انقالب صنعتی 

چهارم بر اقتصاد و حکمرانی تمرکز داشــت. اگر بطور سنتی کشورهای عمدتاً وارد کننده فناوری از جمله 

ایران با فناوری هایی مثل ویدئو، اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای مشــکل داشته اند، به شهادت مباحث 

اجالس داووس هیچ حکومتی نیســت که از امواج تحول آفرین انقالب صنعتی چهارم در امان باشــد. در 

نشست اول تالش می کنم ضمن مرور ویژگی های این انقالب، یک چهارچوب نظری و نسبتاً جهان شمول 

برای تحلیل آخرین تحوالت اقتصاد دیجیتال به مخاطبان محترم عرضه کنم.
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جلسه یازدهم فروم اقتصاد دیجیتال
پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران

موردکاوی صنعت رمزارز

ارائه دهنده: دکتر حسین میرزاپور، دکتر بهرام صلواتی

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

زمان و مکان: سه شنبه 3 دی ماه 98 ساعت 14 الی 16

سالن شهید مصطفوی زاهد

چکیده

ســوار بر هر یک از امواج نوظهور فاوا، بازیگران اقتصادی )کارآفرینان و توســعه دهنگان فناوری( اعم از 

داخلی یا خارجی در تالشــند در رقابت باهم بســرعت از این فناوری ها را نوآوری در تولید کاال و خدمت 

برسند. در نتیجه و عماًل حوزه های جدید و متنوعی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی )و حتی 

فرهنگی( و مشتریانشــان به سرعت خلق می شود و بازارهای جدیدی شکل می گیرد. در مقابل، نهادهای 

مختلف دولتی و حکومتی کشــور نگران محدود شدن دامنه نظارت و کنترل بخش خود هستند و مایلند 

تا فهم فناوری جدید و توسعه سازوکار تنظیم گری آن ورود و توسعه کاربرد فناوری مربوطه متوقف شود 

غافل از اینکه اگر چنین چیزی مقدور بود اصوالً این فناوری های انقالبی پدید نمی آمدند و توسط ذینفعان 

و رقبای سنتی در نطفه خفه می شدند. در نتیجه، وضع فعلی کشور در عمل عبارت است از مواجهه منفعل 

نهادهای حاکمیتی چندپاره و فرافکنی مســئولیتی آنان در برابــر فناوری های نوظهور و داده کاو فاوا. در 

چنین فضایی، شناســایی بازیگران و موقعیت های اصلی تولید و مصرف داده در هر صنعت و ایجاد شبکه 

هماهنگ تجمیع و تحلیل داده های نهادهای حاکمیتی مرتبط با آنان شــرط الزم تنظیم گری در اقتصاد 

هر بخش اســت. در ادامه این نشست ضمن بررســی چند نمونه از چالش های فناوری های نوظهور برای 

حکمرانی ملی، بطور خاص اســتخراج و مبادله رمزارزها در کشور موردکاوی می شود. بدین منظور، نحوه 
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گردش داده در میان بازیگران فعال و بالقوه این صنعت در کشــور را بررسی کرده و سپس با مرور ادبیات 

و تجربیات بین المللی و همچنین تجربیات داخلی و با همفکری حاضرین چهارچوب جدیدی از مشوق ها 

و تنبیه های احتمالی متناسب با بازیگران فوق استخراج کرده و متناظر با آنان یک بخش جدید در اقتصاد 

رسمی کشور شناسایی، بازآرایی و حتی بازطراحی می شود.
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جلسه دوازدهم فروم اقتصاد دیجیتال
روندهای توسعه فینتک و سناریوهای پیش روی

ارائه دهنده: مهندس هادی عظیمی نژاد، دکتر رضا پاینده

زمان و مکان: چهارشنبه 27 آذر ماه 98 ساعت 10 الی 12

سالن شهید مصطفوی زاهد

چکیده

تحوالت فناورانه سنگ بنای ساخت مسیری است که برای دانش بنیان شدن اقتصاد و توسعه فناوری محور 

باید طی شود. این تحوالت در سطح جهان و در کشورها، با سرعت های مختلف در حال وقوع هستند. عدم 

همگامی حســاب شــده با فرایند تبدیل هر روزه دانش به نوآوری های فناورانه ای که اقتصادها را متحول 

می سازند، کشور را از حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار باز خواهد داشت.

در ایــن میان، یکی از مهمترین بخش هایی که به واســطه ظهور نوآوری های تحول آفرین به شــدت 

دستخوش تغییر و تحول شده است، بخش خدمات مالی است. در چند سال اخیر، صنایع مالی کشور، به 

پیروی از این تحوالت، در بخش های مختلف، شاهد آغاز فرآیند گذار از خدمات مالی سنتی به صنعت نوین 

فین تک بوده است. با توسعه کاربرد و اثرگذاری کالن این فناوری های نوین مالی که نوآوری های دیجیتال 

و نوآوری های فناوری بنیان در مدل های کسب و کار در بخش مالی را شامل می شوند، لزوم آینده پژوهی 

و تدوین سناریوهای مواجهه با این تحوالت بیش از پیش آشکار می گردد.
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جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر دیدگاه های ُخرد و ویژگی های کلیدی 
اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم آن

ارائه دهنده: دکتر جمال صوفیه

زمان و مکان: یک شنبه 6 بهمن ماه 98 ساعت 10 الی 12

 سالن جاویداالثر بیات موحد

 چکیده

در این جلسه به بررسی مباحث اثرات شبکه ای، مدل های زنجیره ارزش، پلتفرم های چند جانبه، کاالهای 

عمومی، هزینه مارجینال، هزینه های سوئیچ کردن و انحصارهای طبیعی پرداخته خواهد شد.

 همچنین در ادامه به بررســی جنبه هــای بازارهای دیجیتال از جمله تجــارت الکترونیک، بازارهای 

دسترســی به شبکه و بازار خدمات اطالعاتی ارائه می شود و در انتها چند مدل کسب و کار از چند چهره 

شاخص حوزه اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پژوهشــگران و عالقــه منــدان این حــوزه که خــارج از پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطالعات 

 فعالیــت دارنــد چنانچــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن جلســات و بهــری گیــری از اطالعــات آن 

می باشند می توانند جهت هماهنگی به شماره 02184977400 تماس حاصل نمایند.





رایا امنیت
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عناوین

جلسه اول فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 1

جلسه دوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 2

جلسه سوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 3

جلسه چهارم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات ایبری. 4

جلسه پنجم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 5

جلسه ششم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 6

جلسه هفتم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری. 7
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جلسه اول: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 

سایبری
موضوع: مفاهیم اشتراک اطالعات تهدید و مدل کسب و کار و 

نیازمندی های اشتراک اطالعات تهدید جهت مدیریت بحران سایبری

 ارائه دهندگان: افسانه معدنی، شقایق نادری، نسرین تاج نیشابوری، حسین قرایی

زمان و مکان: دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

y تشریح مفهوم و اکوسیستم اشتراک اطالعات

y بررسی وضعیت اشتراک اطالعات در ایران و کشورهای توسعه یافته

y ارائه مدل کسب و کار ساتا

y نیازمندی های اشتراک اطالعات تهدید

با توجه به گســترش روزافزون تهدیدات و مخابرات فضای ســایبری لزوم یکپارچه سازی سامانه هایی 

جهت هماهنگی مواجهه با این حمالت و تهدیدات بیش از پیش حس می شــود. لذا ســازوکارهای ایجاد 

ســامانه هایی که بتوانند در زمان بحران؛ از منابع و ســرمایه های سایبری در مقابل مخاطرات و تهدیدات 

محافظت کند،  در اولویت راهبردهای امنیت سایبری قرار دارد. در این راستا مرکز اشتراک گذاری و تحلیل 

اطالعات ســایبری حوزه فاوا )ســاتا(، با هدف کاهش خسارت تهدید و زمان مقابله؛ ارتقا تاب آوری قلمرو 

از طریق رســیدن به آگاهی وضعیتی ســایبری تالش می کند تا در مدیریت تهدیدات در این حوزه نقش 

کلیدی ایفا نماید.
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جلسه دوم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 
سایبری

موضوع: اشتراک گذاری اطالعات

ارائه دهندگان: علیرضا عنایتی، مینوسادات میرپوریان، حسین بذرافکن، مهین نادری پور

زمان و مکان: دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

y چارچوب ها

y معماری سامانه های ملی

اشــتراک گذاری و تحلیل اطالعات در ســطح ملی الزمه ایجاد آگاهی وضعیتی و هوشمندی در زمینه 

سیاست گذاری، تدوین راهبردها و تصمیم گیری و راهبری هماهنگ عملیاتی در قبال انواع تهدیدات، حوادث، 

بحران ها و به عبارتی هرگونه مخاطره با انواع آثار مخرب بالقوه یا بالفعل علیه عموم مردم، زیرســاخت های 

حیاتی، حساس و یا مهم و همچنین حاکمیت کشور است. ایجاد یک مرکز کانونی اشتراک گذاری اطالعات 

امنیت ســایبری در ســطح ملی در بعد حفاظت از زیرساخت های حیاتی از نیازمندی های کشور است که 

می توانــد منجر به کاهش ســطح مخاطره، جلوگیری از فعالیت های مخــرب مهاجمین، بهبود تاب آوری 

سایبری ملی و پاسخ هماهنگ و مؤثر به تهدیدات ملی گردد.

در این نشست، چارجوب های اشــتراک گذاری اطالعات، معماری های اشتراک گذاری اطالعات که در 

کشورهای پیشــرو در سطح ملی استفاده شده اند و همچنین استانداردها و به روش هایی که در این حوزه 

برای مراکز ملی اشتراک گذاری و مدیریت مخاطرات-تهدیدات سایبری ارائه شده است، معرفی می گردند.
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جلسه سوم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 

سایبری
موضوع: سیاست ها و قوانین

ارائه دهندگان: افسانه معدنی، نسرین تاج، نگار خواجه الدین

زمان و مکان: دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

کسب دانش و اطالعات در هر حوزه ای، در دنیای امروز، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه با تحلیل 

دانش و اطالعات می توان درک خود را از محیط اطراف افزایش داد و بر مبنای آن تصمیم های آگاهانه تری 

اتخاذ نمود. “اشــتراک و تحلیل اطالعات قلمرو ICT” با هدف هماهنگی زیرساختهای حیاتی، حساس و 

مهم یک روند رو به رشــد می باشد تا موجب تســهیل فرایند تصمیم سازی در ارائه راهبرد و انتقال دانش 

شود.

“سامانه های اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدید”، به عنوان مراجع تصمیم ساز امنیت قلمرو خود 

بکار می روند که با ایجاد آگاهی وضعیت ســایبری و دانش افزائی در جهت ترغیب، هماهنگی و تســهیل 

همکاری بین متولیان زیرســاختهای حیاتی قلمرو و ســایر مراکز پایش امنیت نقش آفرین هستند. ایجاد 

هماهنگی و تعامل نیازمند تعریف استانداردها، قوانین و سیاست هایی است که محیط ارتباطی تعریف شود 

و مشخص شود هر نهاد، چه نقش و مسئولیتی در اجرای این قوانین و مقررات خواهد داشت.

در این نشست در مورد تشکیالت و چارچوبهای قانونی کشورهای پیشرو در زمینه قوانین و سیاستهای 

اشــتراک گذاری اطالعات، حفظ حریم خصوصی و گمنام ســازی و روندهای آن در اکوسیســتم اشتراک 

گذاری اطالعات از نظر روالهای اجرایی و مدلهای مبتنی براعتماد بحث خواهد شد. همچنین مزایا و معایب 

مدلهای ارتباطی و سیاست های حاکم بر این مدلها بررسی و استانداردهای رایج در زمینه اشتراک گذاری 

اطالعات معرفی خواهند شــد. اسناد نهایی منتشر شده حاصل از پژوهشهای انجام شده و نتایج تحقیقات 
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نیز تشریح خواهد شد. نشست شامل سرفصلهای زیر می باشد:

y  معرفی مدلهای ارتباطی موجود و سیاســتهای حاکم بر اشــتراک گذاری در حفاظت از زیرساخت

حیاتی

y  ،PPD21 ،CISA2015( معرفی و مقایســه قوانین اشتراک گذاری اطالعات در کشورهای پیشرو

)AIS و GDPR ،PPD41

y درس های آموخته شده و اسناد منتشر شده
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جلسه چهارم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 

سایبری
موضوع: آگاهی وضعیتی سایبری ملی

ارائه دهندگان: علیرضا عنایتی، مینوسادات میرپوریان، محمدحسین بذرافکن، سعداهلل سبحانی

زمان و مکان: دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

y تعاریف

y مدل ها

y ساختار نهادی

y پارمترهای تعیین وضعیت سایبری

رشد رویدادهای امنیتی و افزایش دایره تأثیر آنها طی سال های اخیر، امنیت ملی تمامی کشورها را با 

خطر مواجه ساخته است. ارتش های سایبری در کنار ارتش های سنتی، درصدد تحقق دستورات فرماندهان 

خود هســتند. در این شرایط راه اندازی ســاختار امنیتی مناسب در سطح ملی و مراقبت از امنیت ملی از 

اهمیتی زیادی برخوردار اســت. به همین دلیل کشورهای مختلف اقدام به راه اندازی مراکزی کرده اند که 

وضعیت لحظه ای سایبری کشــور خود را رصد کرده و خوراک داده ای مناسب تصمیم گیران این حوزه را 

فراهم کننــد. مجموعه فعالیت های صورت گرفته، در قالب “آگاهی وضعیتی” تعریف می شــوند. تاکنون 

بسیاری از کشورها نظیر اســترالیا، آمریکا، فرانسه، استونی، آلمان، انگلیس، هلند، ژاپن و روسیه اقدام به 

پیاده ســازی ساختاری کرده اند که “آگاهی وضعیتی” را برایشــان ایجاد کرده است. در این نشست، ابتدا 

مروری بر »آگاهی وضعیتی«، مدل ها و کارکردهای آن انجام خواهد شــد، ســپس فناوری های نرم افزاری 

که می توانند برای ایجاد »آگاهی وضعیتی« ملی مورد اســتفاده قراربگیرند، معرفی خواهند شد. در انتها، 

پارامترهای تعیین وضعیت سایبری در سطح ملی ارائه خواهند گردید.
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جلسه پنجم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 
سایبری

ICT موضوع: آگاهی وضعیتی حوزه

ارائه دهندگان: فسانه معدنی، شقایق نادری، مهدیه صفرزاده، فاطمه شبانی

زمان- مکان: دو شنبه 23 دی 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

با توجه به گســترش روزافزون تهدیدات و مخابرات فضای سایبری، لزوم یکپارچه سازی سامانه ای جهت 

هماهنگی مواجهه با تهدیدات، بیش از پیش حس می شود. لذا سازوکارهای ایجاد سامانه هایی که بتوانند 

در زمان بحران؛ از منابع و سرمایه های سایبری در مقابل مخاطرات و تهدیدات محافظت کند،  در اولویت 

راهبردهای امنیت ســایبری قرار دارد. در این راستا مرکز اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات سایبری حوزه 

فاوا )ساتا(، و به عنوان مرجع تصمیم ساز در حوزه امنیت اطالعات سایبری؛ با هدف کاهش خسارت تهدید 

و زمان مقابله؛ ارتقا تاب آوری قلمرو؛ در مدیریت تهدیدات این حوزه نقش کلیدی ایفا می نماید. این مهم 

از طریق ایجاد آگاهی وضعیت سایبری و دانش افزائی، انجام می پذیرد.

آگاهــی وضعیت به معنای آگاه بودن از آنچه اتفاق افتاده )قطعی(، آنچه احتمال وقوع آن را می دهید 

)ریســک(؛ می باشد. دانش، تجربه و آموزش ما را قادر می سازد تا آنچه در اطراف ما اتفاق می افتد را درک 

کرده و در تعیین اینکه آیا ایمن اســت یا خیر کمک می نماید. ما از آگاهی وضعیت برای تصمیم گیری و 

یکپارچگی در مدیریت و کنترل بحران در قلمرو سایبری استفاده می نماییم. موارد ارائه شده:

y مروری بر مفاهیم آگاهی وضعیتی

y تشریح آگاهی وضعیتی در ساتا

y ارائه معماری آگاهی وضعیتی ساتا

y نحوه محاسبه آگاهی وضعیتی ساتا



ت
منی

یا ا
را

207
جلسه ششم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 

سایبری
موضوع: قوانین و مقررات اشتراک گذاری اطالعات در سطح ملی

ارائه دهندگان:  علیرضا عنایتی، شیرین کیانی، لیال فتحی

زمان و مکان: دو شنبه 30 دی 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

آمار حوادث سایبری روزبه روز در حال افزایش بوده و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی پیچیده تر می شوند. با 

توجه به اینکه با بروز این نوع از حوادث احتمال آسیب به وضعیت اقتصادی و سایر ابعاد ملی حتماً وجود 

خواهد داشــت، حفظ امنیت، ارتقاء تاب آوری و مصونیت سایبری به یکی از مهم ترین مسائل و اهداف در 

دولت ها بدل شده اســت. در راستای تحقق این اهداف وجود زیرساخت همکاری، تعامل و ایجاد هماهنگی 

از جمله رویکردهای مهم در این خصوص می باشد. اما آنچه در اجرای موفقیت آمیز این تبادل و همکاری و 

ایجاد هماهنگی نقش آفرین است، وجود نظم و قاعده و قانون برای تعیین نحوه تبادل و همکاری یا همان 

به اشــتراک گذاری اطالعات امنیت سایبری است. بررسی این موضوع مستلزم درک روندهای حاکم بر آن، 

شــناخت خالءها و کمداشت های قانونی و مقرراتی مربوطه و در نهایت، چاره اندیشی جهت مواجهه با این 

شرایط براساس اقدام های قانون گذاری و تنظیم مقررات است.

در این نشســت، پس از بررســی محدودیت ها و چالش های پیش روی به اشتراک گذاری اطالعات و 

همچنین اســناد باالدستی، قوانین، مقررات ودستورالعمل های حوزه اشتراک گذاری اطالعات در سطح 

ملــی در اتحادیه اروپا و آمریکا، به ارائه راهبردها، خط مشــی ها و قوانیــن و مقررات مربوطه پرداخته 

می شود.

y اسناد باالدستی، قوانین و مقررات اشتراک گذاری اطالعات در آمریکا

y دستورالعمل های الزام آور اشتراک گذاری اطالعات در اتحادیه اروپا
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y سند راهبردی فضای به اشتراک گذاری اطالعات امنیت سایبری

y سند راهبردی مرکز اشتراک گذاری اطالعات در سطح ملی

y سند دستورالعمل های اجرایی فضای تحلیل و به اشتراک گذاری اطالعات امنیت سایبری
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جلسه هفتم: فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات 

سایبری
موضوع: ارائه سامانه ساتا

ارائه دهندگان: افسانه معدنی، شقایق نادری، نگار خواجه الدین

زمان و مکان: دو شنبه 14 بهمن 1398 ساعت 12-10 

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

y ارائه پنلهای ساتا

y بررسی ذی نفعان وشرکاء

y ارائه معماری نهایی

در ایــن نشســت در مــورد ذی نفعــان و شــرکاء در قلمرو ســایبری صحبت خواهد شــد. جایگاه 

این ســامانه و نحــوه تعامل با آن به همراه ورودی و خروجیها بحث می شــود در ادامــه ارائه معماری و 

طــرح فنی و مفهومــی نهایــی و چالش های پیاده ســازی بحث خواهد شــد درانتها پنلهــای مختلف 

 این ســامانه بــه همراه خدمــات قابل ارائــه برای ســازمانها و نهادهــای دولتــی و خصوصی صحبت

 می شود.





سایر موارد
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جلسه سوم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا-رمزنگاری پساکوانتومی جهت مقابله . 1

با تهدید کامپیوترهای کوانتومی

2 .Caching in Ultra Dense Cellular Networks کارگاه آموزشی

سمینار الزامات توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا. 3

4 .Fraud Management in Telecommunication Networks کارگاه آموزشی

سمینار تخصصی پیشران های توسعه حمل و نقل جاده ای هوشمند و نقش ICT در آن. 5

سمینار شبکه توزیع کلید کوانتومی. 6

سمینار جلسه چهارم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا. 7

سمینار جلسه پنجم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا. 8

9 .)ITU-T( سمینار معرفی استانداردسازی مخابرات

سمیناربســتر تست و توسعه Massive MIMO زیر 6GHz در 4G و 5G و امکانسنجی توسعه موج . 10

میلیمتری

جلســه اول ســمینار پروتکل های ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی. 11

12 . Considerations for Internet of Things interoperability &Framework of the کارگاه هــای

social device networking

13 .KPIs for smart sustainable cities & Overview of city infrastructure کارگاه های

14 .)IT Audit( کارگاه حسابرسی فناوری اطالعات

کارگاه آموزشیشهرهای هوشمند و پارادایم های نوین در صنعت جابجایی. 15

ارائــه گزارش فعالیت مأموریت مطالعاتــی رصد فراهم آورندگان خدمات رایانش ابری در کشــور و . 16

پشتیبانی فنی از مصوبه پروژه رگوالتوری رایانش ابری

نشســت علمینقش فناوری های نوظهور در عرصه چهارم فضا )Space 4.0(-افق های جدید در تحول . 17

دیجیتالی بخش فضایی

سمینار علمی بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی )ذکاوت(. 18
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جلسه سوم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

رمزنگاری پساکوانتومی جهت مقابله با تهدید کامپیوترهای 
کوانتومی

ارائه دهندگان: مهندس عاطفه ترکمن، دکتر میرمحمدرضا کوچکی، دکتر حسین پیل آرام و 
مهندس محمد رحیم طلوعی

زمان و مکان: چهارشنبه 28 فروردین ماه ساعت 12:30-10

مکان: سالن جاویداالثر ایرج بیات موحد )سالن آموزش(

چکیده

معرفی زیرشاخه های اصلی حوزه رمزنگاری پساکوانتومی •

آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی و توان پردازشی آن ها •

آشنایی با رمزنگاری پساکوانتومی مشبکه مبنا •

• NIST بررسی طرح های ارائه شده در فراخوان

معرفی دانشگاه ها و مؤسسات پیشرو در حوزه رمزنگاری پسا کوانتومی •
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کارگاه آموزشی
Caching in Ultra Dense Cellular Networks

ارائه دهنده: دکتر کیوان نوایی

Lancaster University

زمان و مکان: چهارشنبه 98/02/04 ساعت 11 الی 12:30

سالن حافظ

چکیده

Caching the content closer to the user equipments (UEs) in heterogenous cellular networks 

(HetNets) improves user-perceived Quality-of-Service (QoS) while lowering the operators 

backhaul usage/costs. Nevertheless, under the current networking strategy that promotes 

aggressive densification, it is unclear whether cache-enabled HetNets preserve the claimed 

cost-effectiveness and the potential benefits. This is due to 1) the collective cost of caching 

which may exceed the expensive cost of backhaul in a dense HetNet, and 2) the excessive 

interference which affects the signal reception irrespective of content placement. In this 

talk, we discuss these significant, yet overlooked, issues, showing that while densification 

reduces backhaul load and increases spectral efficiency in cache-enabled dense networks, 

it simultaneously reduces cache-hit probability and increases the network cost. We then 

introduce a caching efficiency metric, area spectral efficiency per unit spent cost, and 

provide quantitative insight on how much of the content library needs to be cached in the 

small-cell base stations. Based on our analysis we further draw some practical conclusions 

on the range expansion, which is known to be of substantial value in wireless networks, 

and whether it can make up for the caching inefficiency.
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سمینار

الزامات توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا

ارائه دهندگان: محمدرضا واحدی، حمزه صادقی زاده، احمدرضا قاسمی، احمد نیک صفت، 
ایمان لطفی، حمزه حاجی عباسی، خانم فاطمه کفشدوز محمدی

زمان و مکان: شنبه 14 اردیبهشت ساعت 9 الی 12

سالن جاویداالثربیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

این سمینار در راستای ارایۀ یافته های پروژه “مطالعۀ ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری های کاربردپذیر 

کوانتومی در حوزۀ فاوا” که در گروه سیاســتگذاری و آینده پژوهی پژوهشکدۀ سیاست پژوهی و مطالعات 

راهبردی فاوا جریان دارد، هدف گذاری شده است. در این راستا، شناسایی الزامات راهبردی و سیاستگذاری 

با توجه به ابعاد فناورانه سه پروژهی جاری دیگر این حوزه که در پژوهشگاه در حال اجرا است )ارتباطات 

کوانتومی، پردازش کوانتومی، امنیت کوانتومی( از جمله اهدافی است که با نگاه دقیق به اسناد باالدستی، 

شناخت پتانسیل های موجود و نیز بررسی دقیق چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه این فناوری ها در 

کشور، میسر خواهد شد. با اجرای این پروژه می توان انتظار داشت که عالوه بر ایجاد زمینۀ مساعد جهت 

 ICT تدوین ارکان جهت ســاز و سیاستگذاری های کالن توسعۀ فناوری های کاربردپذیر کوانتوم در بخش

کشور، بستر مناسب در راستای تدوین نقشۀ راه و برنامه های اقدام توسعۀ فناوریهای کاربردی کوانتوم در 

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور نیز مهیا شود.
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کارگاه آموزشی
Fraud Management in Telecommunication Networks

ارائه دهنده: دکترطال تفضلی

زمان و مکان: سه شنبه 1398/02/31 ساعت 11 الی 12/30

)H2( سالن حافظ

چکیده

کالهبرداری در شــبکه های مخابراتی، مشکلی است که بر روی همه اپراتورها و مشتریان تأثیر می گذارد 

و منجر به ایجاد خســارت به درآمد ســاالنه اپراتورها و همچنین تحمیل هزینه به مشــتریان می گردد. 

کالهبرداری های مخابراتی در حال افزایش می باشــند و براســاس گزارشــات منتشر شده توسط مراجع 

ذی صالح، ساالنه منجر به ایجاد خسارات باالیی می گردند.

به عنوان مثال، یکی از جرائمی که امروز در فضای مجازی باب شده و باعث کالهبرداری از هموطنان 

گردیده، از طریق ارســال پیامک می باشــد. مطابق با گزارش منتشر شده توسط پلیس فتا، در یکی از این 

شگردها، پیامک هایی برای مشترکان تلفن همراه ارسال شده که آنها را به عنوان یکی از برندگان جشنواره 

طرح هزاران لبخند همراه اول معرفی کرده. نمونه متن ارسالی به شرح ذیل است:

»مشترک گرامی شما برنده مبلغ 3.000.000 ریال در طرح هزاران لبخند همراه اول شده اید. 

لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه دریافت با شماره ***** تماس حاصل فرمایید.«

روش های بکار رفته در کالهبرداری های مخابراتی به سه دسته تقسیم می گردند: روش های کالهبرداری 

مربوط به ســرویس های ارزش افزوده، روش های کالهبرداری در سطح اپراتور و روش های کالهبرداری در 

سطح مشتری.

به منظور شناســایی و ردگیری فعالیت های کالهبردارانه در شبکه های مخابراتی، راهکارهای مختلفی 

وجود دارد، از قبیل تحلیل رفتار مشتری، سیستم های مدیریت کالهبرداری و ....
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سمینار تخصصی

پیشران های توسعه حمل و نقل جاده ای هوشمند و نقش TCI در آن

ارائه دهندگان: دکتر شاه منصوری، مهندس معظمی پیرو، مهندس اوجانی، دکتر منطقی

زمان و مکان: سه شنبه 1398/03/21 ساعت 15 الی 18

سالن شهید اژدری

چکیده

حمل و نقل هوشمند، حوزه ای وسیع با کاربردهای متنوع شامل مدیریت ترافیک، مدیریت ناوگان، کاهش 

آلودگی هوا و خوردروهای خودران و ... اســت. کاربردهای متنوع این حوزه نیازمند فناوری های گوناگون 

و زیرســاخت های فناوری متعدد است. در سخنرانی نخست این رویداد، فناوری هایی که محرکهای اصلی 

در تحقق اهداف حمل و نقل جاده ای هوشمند هستند معرفی و وضعیت این فناوری ها در جهان و کشور 

بررسی شد. سپس به بیان نقش صنعت تلکام در هموار کردن مسیر تحول دیجیتال در صنایع با محوریت 

صنعت خودرو سازی پرداخته شد.

تحول دیجیتال یک عامل اساســی در تغییرات فراگیر و گســترده در جهان پیرامون ما بوده و دارای 

پتانســیل باالیی برای کمک به بهبود کیفیت زندگی و ایجاد مزیت اجتماعی گسترده تر است. این تحول، 

فرصت های جدیدی برای خلق ارزش و کسب و کارهای جدید فناورانه فراهم می کند. صنعت ICT با ارائه 

قابلیتهای مختلف از قبیل ایجاد بستر و ظرفیت اتصال یکپارچه امن، پلتفرم های ابری، رایانش ابری، هوش 

مصنوعی و ... نقشی محوری در نیل به این اهداف خواهد داشت.
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سمینار
شبکه توزیع کلید کوانتومی

 ارائه دهندگان: سارا توفیقی، معصومه شیریچیان، مریم افسری، لیال چهره قانی، 
سروش خادمی، سید محمود اشرفی

زمان و مکان: سه شنبه 1398/4/5 ساعت 9 الی 13

سالن شهید مصطفی زاهد )سالن آمفی تئاتر قدیم(

چکیده

کامپیوترهای کوانتومی با ســرعت پردازش باال با اســتفاده از قوانین مکانیک کوانتومی قادر خواهند بود 

مســائل پیچیده ای که برای کامپیوترهای کالسیک عماًل غیرقابل حل هســتند را در مدت زمان کوتاهی 

حل کنند. با پیشــرفت فناوری محاسبات کوانتومی، پروتکل های رمزنگاری کالسیک کنونی که بر اساس 

پیچیدگی های محاسباتی استوار هستند، رمزگشایی خواهند شد و امنیت ارتباطات در معرض خطر جدی 

قرار خواهد گرفت. خوشبختانه علم ارتباطات کوانتومی، روش های جدید و قابل اطمینانی را برای برقراری 

ارتباطات ایمن ارائه داده اســت که بر اساس پیشرفت فناوری می توان آن ها را در کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت پیاده سازی کرد. راهکار کوتاه مدت که تحت عنوان شبکه های توزیع کلید کوانتومی یاد می شود 

موضوع اصلی این سمینار می باشد که مقرر است پس از معرفی ارتباطات کوانتومی و لزوم ایجاد شبکه های 

کوانتومی به صورت زیر مورد بررسی قرار گیرد.

انواع شبکه های توزیع کلید کوانتومی فیبر نوری •

شبکه گره های نسبتاً قابل اعتماد •

شبکه های توزیع کلید کوانتومی فضای آزاد )ماهواره، بی سیم( •

همسوسازی چارچوب های مرجع •

همزیستی ارتباطات کالسیک و کوانتومی •

همزمانی •
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سمینار

جلسه چهارم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا
بررسی ابعاد فنی شبکه های QKD پیاده سازی شده در دنیا، همزیستی 

QKD ارتباطات کالسیک و کوانتومی، همزمانی در شبکه های

ارائه دهندگان: مهندس معصومه شیریچیان، جناب آقای سروش خادمی

زمان و مکان: سه شنبه 1398/4/18 ساعت 10:30 الی 13

 سالن ایرج بیات موحد )سالن آموزش قدیم(

چکیده

علم ارتباطات کوانتومی، روش های جدید و قابل اطمینانی را برای برقراری ارتباطات ایمن ارائه داده اســت 

که از شبکه های توزیع کلید کوانتومی با تولید و اشتراک گذاری کلید امن و مبادله امن اطالعات به عنوان 

راهکار کوتاه مدت یاد می شود. استقرار شبکه واقعی توزیع کلید کوانتومی به دلیل نیاز به توسعه معماری 

شــبکه برای اتصال چندین کاربر که ممکن است خیلی دور از یکدیگر باشند ساده نیست ولیکن در حال 

حاضر این شبکه ها با استفاده از زیرساخت های شبکه کالسیک و همزیستی ارتباطات کالسیک و کوانتومی 

راه خود را به دنیای واقعی پیدا کرده که شبکه های توزیع کلید کوانتومی پیاده سازی شده در دنیا گواه آن 

است. در این فروم پس از بررسی ابعاد فنی شبکه های QKD پیاده سازی شده در برخی کشورها، چگونگی 

همزیستی ارتباطات کالسیک و کوانتومی و همزمانی در این شبکه ها بیان می شود.
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جلسه پنجم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

مطالعات تطبیقی حوزه ارتباطات کوانتومی

ارائه دهنده: لیال چهره قانی

زمان و مکان: یک شنبه 1398/4/30 ساعت 10 الی 12

 سالن شهید مصطفی زاهد )آمفی تئاتر قدیم(

چکیده

ارائه اطالعات آماری عملکرد کشورهای پیشرو در فناوری های کوانتومی •

مروری بر نقشه راه چین، ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه ارتباطات کوانتومی •

• SDN ،IOT ،5G( تعامــل فناوری هــای کوانتومــی با ســایر موضوعــات محــوری حــوزه فــاوا 

)... ،blockchain ،cloud

معرفی اقدامات انجام شــده سایر کشورها )نظیر ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئیس، اسپانیا و غیره( در  •

حوزه ارتباطات کوانتومی

معرفی بازیگران صنعت کوانتوم و استانداردها •
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سمینار

)ITU-T( معرفی استانداردسازی مخابرات

ارائه دهنده: دکتر علیرضا یاری

زمان و مکان: چهارشنبه 1398/5/02 ساعت 10 الی 12

سالن ایرج بیات موحد )سالن آموزش قدیم(

چکیده

استانداردسازی یکی از عوامل ضروریِ ساختارهای جامعه اطالعاتی است که نه تنها یکی از اجزای بنیادی 

در جامعه اطالعاتی جهانی، بلکه یکی از عوامل پیشگام در انتشار اطالعات مقرون به صرفه و قابل دسترس 

ونیز فناوری های ارتباطی )ICT( در دنیای در حال توســعه اســت. هدف استانداردهای بین المللی ایجاد 

محیطی اســت که در آن افراد بدون در نظر گرفتن فناوری زیربنایی بتوانند به خدمات در سراســر جهان 

دسترســی داشته باشند. مجمع جهانی استانداردســازی مخابرات باالترین مرجع تصمیم گیری دربخش 

استانداردسازی مخابرات IUT است. این مجمع مهم جهانی هر چهارسال یک بار تشکیل می شود و ضمن 

صدور مصوبات در رابطه با فعالیت های انجام شده قبلی با صدور قطع نامه ها و تهیه طرح عملیاتی چارچوب 

کاری هر دوره مطالعاتی، گروه های مطالعاتی IUT را تعیین می کند.

با توجه به جایگاه و نقش مهم گروههای مطالعاتی ITU در تدوین استانداردهای ارتباطی و اطالعاتی 

 ITU-T در جهان، تشــکیل کارگروه هایی با عضویت کارشناسان برجسته، جهت بررسی موضوعات کاری

ضروری به نظر می رسد. لذا در این کارگاه مهمترین موارد در خصوص چگونگی و علت تشکیل گروه های 

مطالعاتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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سمینار
بستر تست و توسعه Massive MIMO زیر 6GHz در 4G و 5G و 

امکان سنجی توسعه موج میلیمتری

ارائه دهنده: دکتر جهانگیر دادخواه

زمان و مکان: یکشنبه 98/05/13 ساعت 9/30 الی 11/30

سالن شهید مصطفی زاهد )آمفی تاتر قدیم(

چکیده

در دنیا حرکت به ســمت 5G با شروع آزمایشگاه نســل چهار و بهره برداری از سرویس های جدید در این 

آزمایشــگاه انجام شده اســت. در ادامه با تغییرات در واسط هوایی از واسط LTE به 5G-NR و همچنین 

الحاق سرویس های موج میلیمتری نسبت به حرکت به آزمایشگاه نسل پنجم اقدام می گردد. در این راستا 

بســتر تست )آزمایشگاه( مرکز تحقیقات نیز از دو بخش ایستگاه پایه و تجهیزات کاربری تشکیل می شود 

که هر بخش از دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می شود. هدف این سمینار بررسی روش ایجاد 

یک سیستم آزمایشگاهی چند ورودی - چند خروجی مقیاس پذیر به منظور فراهم کردن یک بستر تست 

با قابلیت تست بخش رادیویی مبتنی بر سیستم های آنتنی با قابلیت شکل دهی پرتو چندکاربره می باشد 

که داری قابلیت اطمینان بســیار باال، تأخیر بســیار پایین و پهنای باند باال می باشد. این قابلیت ها امکان 

پیاده ســازی سرویس های نسل پنجم را محیا می سازد. در این سمینار طرح سخت افزاری / سیستمی که 

در مرکز تحقیقات انجام شده است ارائه می گردد. در انتها قابلیت ها و کاربردهای این بستر ارائه می گردد.
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جلسه اول سمینار پروتکل های ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی

ارائه دهندگان: دکتر سارا توفیقی، دکتر منیره هوشمند، سروش خادمی، مرتضی نیک آئین، 
مریم افسری

زمان و مکان: شنبه 98/5/12 از ساعت 9 تا 13

سالن شهید مصطفی زاهد )سالن آمفی تئاتر قدیم(

چکیده

معرفی درختواره ارتباطات و رمز نگاری کوانتومی •

• )DV-QKD( پروتکل های توزیع کلید کوانتومی گسسته

• )CV-QKD( پروتکل های توزیع کلید کوانتومی پیوسته

• )semi-QKD( پروتکل های توزیع کلید نیمه کوانتومی

• )QSDC( ارتباطات مستقیم امن کوانتومی

• )DSQC( ارتباطات کوانتومی امن قطعی

• )QD( گفتگوی کوانتومی

کنفرانس کوانتومی •
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کارگاه های
Considerations for Internet of Things interoperability 

&

Framework of the social device networking

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا میرصراف

زمان و مکان: یکشنبه 98/6/10 از ساعت 9 تا 10:30

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

با توجه بــه جایگاه و نقش مهم گروه های مطالعاتی ITU در تدوین اســتانداردهای ارتباطی و اطالعاتی 

در جهان، کارگروه مطالعاتی SG20 با عضویت کارشناســان پژوهشــگاه جهت بررســی موضوعات کاری 

ITU-T شکل گرفته است. با توجه به فعالیت های اخیر این کارگروه، کارگاه هایی به شرح ذیل در خصوص 

موضوعات کاری SG20 برگزار خواهد شد
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کارگاه های

KPIs for smart sustainable cities

&

Overview of city infrastructure

ارائه دهندگان: فهیمه سلیمی کوچی، بابک معصوم پور

زمان- مکان: دوشنبه 98/6/11 از ساعت 9 تا 11

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

با توجــه به جایگاه و نقش مهم گروههای مطالعاتی ITU در تدوین اســتانداردهای ارتباطی و اطالعاتی 

در جهان، کارگروه مطالعاتی SG20 با عضویت کارشناســان پژوهشــگاه جهت بررســی موضوعات کاری 

ITU-T شکل گرفته است. با توجه به فعالیت های اخیر این کارگروه، کارگاه هایی به شرح ذیل در خصوص 

موضوعات کاری SG20 برگزار خواهد شد.
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کارگاه
)IT Audit( حسابرسی فناوری اطالعات

ارائه دهنده: نسرین دسترنج

زمان و مکان: چهارشنبه 98/8/1 از ساعت 10:30 تا 12

سالن جاویداالثر بیات موحد )آموزش قدیم(

چکیده

حسابرســی فناوری اطالعات بررسی سیســتم های فناوری اطالعات برای کســب اطمینان یا شناسایی 

تناقضات در اصول قانونی، کارایی و بهره وری سیستم های فناوری اطالعات و کنترل های مربوطه می باشد 

و شامل فرایند برنامه ریزی، اجرا و گزارش دهی است. حسابرسی فناوری اطالعات یک اصطالح کلی است 

که می تواند حسابرســی مالی و یا عملکردی و یا سیســتم های فناوری اطالعات سازمان را شامل شود و 

این بستگی به اهداف حسابرسی دارد. بدینترتیب حسابرسی فناوری اطالعات شامل فرایند جمع آوری و 

تحلیل شــواهد در محیط فناوری اطالعات به منظور تحقق اهداف حسابرسی و انجام کنترل های مربوطه 

خواهد بود. کنترل ها، ترکیبی از روشها، سیاست ها و رویه هایی هستند که حفاظت از دارایی های سازمان، 

دقت و قابلیت اعتماد رکوردها و پایبندی عملیاتی به اســتانداردهای مدیریتی را تضمین می نمایند و در 

فضای فناوری اطالعات به دو گروه کنترل های عمومی و کنترل های برنامه  های کاربردی تقسیم می شوند.

در این کارگاه آموزشــی مفاهیم حسابرســی فناوری اطالعات، نحوه برنامه ریــزی برای انجام کنترلهای 

فناوری اطالعات در سازمان، تدوین اهداف و محدوه حسابرسی، کنترل های عمومی و کنترلهای برنامه های 

کاربردی بررسی خواهد شد و به صورت نمونه ماتریس حسابرسی برای برخی کنترلها تشریح خواهد شد.
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کارگاه آموزشی

شهرهای هوشمند و پارادایم های نوین در صنعت جابجایی

ارائه دهنده: دکترمهدی اوجانی

زمان و مکان: چهارشنبه 1398/09/13 از ساعت 10 الی 12

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

تحوالت شهرنشــینی در دنیای امروز موجب تغییرات گســترده ای در نحوه مدیریت شهری و تالش برای 

کاهش چالش های افزایش جمعیت در کنار ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده است. این تحوالت همراه 

با رشد فناوری های ارتباطی مانند زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات از طرفی و توسعه مدل های 

کسب و کار و مشارکت های چندوجهی از طرف دیگر موجب شده است که شاهد توسعه مفاهیم نوینی از 

هوشمندی شهری باشیم.

شــهرهای هوشمند امروزه به عنوان یک مفهوم شناخته شده در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه 

گســترده قرار داشته و به عنوان بهترین راهکار بهبود شهرنشــینی در حال توسعه می باشند. این توسعه 

شهرهای هوشمند بر ابعاد متعددی از زندگی متمرکز است که یکی از مهم ترین و بزرگترین این ابعاد حمل 

و نقل یا جابجایی هوشمند است.

تحوالت عظیم در صنعت جابجایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی،  متصل، خودران و ... در کنار مدل های 

نوین کسب و کار که بخش مهمی از موجودیت خود را مدیون توسعه زیرساخت های ICT هستند موجب 

شده است شاهد بروز پارادایم های نوینی در جابجایی هوشمند باشیم.

ســمینار فوق با توجه به این تحوالت حوزه شهرنشــینی نگاهی به شهرهای هوشمند دنیا داشته و در 

ادامه بخش مبســوطی از موارد مورد بررســی اختصاص به تحوالت اخیر و آتی صنعت جابجایی هوشمند 

خواهد داشت.
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ارائه گزارش فعالیت مأموریت مطالعاتی رصد فراهم آورندگان 
خدمات رایانش ابری در کشور و پشتیبانی فنی از مصوبه پروژه 

رگوالتوری رایانش ابری

ارائه دهندگان: دکتر محمد رضا احمدی، مهندس علی شریفی، مهندس داود ملکی

زمان و مکان: چهارشنبه 1398/09/13 از ساعت 13 الی 15

سالن جاوید االثر بیات موحد

چکیده

 با توجه به تنوع قابلیت ها و خدمات ابری، گســترش کسب و کار رایانش ابری در کشور نیازمند شناخت 

دقیــق خدمات و جایگاه فراهــم کنندگان در زنجیرۀ ارائه این خدمات می باشــد. این پژوهش با تکیه بر 

مدل هــا و معماری های مرجع رایانش ابری به رصد و شــناخت وضعیت بازیگران در ارائه این خدمات در 

کشــور می پردازد. بدین منظور فراهم کنندگان، مشتریان و شرکای خدمات بر اساس نقش و قابلیت های 

آنها در ایجاد و عرضه خدمات ابر زیر ســاخت، بســتر و نرم افزار بررســی گردیده و بخش بندی بازار بر 

اســاس کاربردهای مختلف این خدمات شناسایی شده است. در پایان با بررسی روندهای جهانی رایانش 

ابری و پیماش نظرات فراهم آورندگان، بهره برداران و همچنین سازمان و نهادهای حاکمیتی در خصوص 

چالش های عرضه خدمات، فرصت های توســعه رایانش ابری شناسایی شده و راهبردها و فعالیت های الزم 

برای توســعه کســب و کار و خدمات رایانش ابری در کشور اســتخراج و در قالب فعالیت های پژوهشی 

پیشنهاد گردیده است.
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)Space 4.0( نقش فناوری های نوظهور در عرصه چهارم فضا
افق های جدید در تحول دیجیتالی بخش فضایی

ارائه دهندگان: مهندس حامد حامدیان، دکتر رسول سرائیان، دکتر مهدی روحانی نژاد،

دکتر نصیر عادلی، دکتر روح اهلل رحمانی و دکتر علیرضا یاری

زمان و مکان: یکشنبه 1398/09/24 از ساعت 9 الی 12

سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

عرصه چهارم فضا با تحول در بخش فضایی، مکمل انقالب صنعتی چهارم است که با پیشرانی فناوری های 

دیجیتال هوش مصنوعی، شــبیه سازی، ابری، اینترنت اشیا، تحلیل کالن داده و واقعیت مجازی، قسمت 

جدایی ناپذیر عرصه چهارم فضا هســتند. در این دوره، یکپارچه سازی ظرفیت ها و داده های ماهواره ای و 

منابع اطالعاتی ناشی از دیجیتالی سازی با ارتقا نوآوری، مدل های جدید کسب وکار و کاهش هزینه ارائه 

خدمات موجب توانمندسازی و رشد بازارهای عمودی می شود. در همین مسیر شکل گیری اکوسیستمی از 

بازیگران تجاری متعدد در زنجیره ارزش صنعت فضایی مبتنی بر روند دیجیتالی سازی پایا و سیستم های 

جدید فضایی با نام اقتصادفضا به عنوان پیشگام توسعه اقتصادی در آینده موردتوجه قراردارد.

بنابراین ایجاد یک بخش پایدارفضایی برای مدیریت جریان فزاینده داده تولیدی سیســتم های فضایی 

و سنســورهای زمینی و نیز جذب بخش خصوصی و توسعه مدل های جدید کسب و کار نیازمند تعامل و 

مشارکت بازیگران در بخش های مختلف است تاضمن زمینه سازی برخورداری حداکثری از پتانسیل های 

تحول در عرصه جدید، آمادگی مواجهه مطلوب با چالش های آن نیز در بخش های مختلف فراهم گردد.

برهیمن اساس در نشستی با عنوان »نقش فناوری های نوظهور در عرصه چهارم فضا - افق های جدید 

در تحول دیجیتالی بخش فضایی« که با هدف نگاشت انقالب صنعتی چهارم در عرصه فضا برگزار می شود، 
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نقــش فناوری های تحول آفرین و محوری انقالب صنعتی چهارم در شــکل گیری تحول فضایی و ابعاد و 

پیامدهای آن مورد بررســی قرارخواهد گرفت. نتایج این گردهم آیی که با حضور بازیگران صنعت فضایی 

کشور برگزار می شود می تواند در جهت برنامه ریزی های آتی تحوالت بخش فضایی مورد استفاده قرارگیرد.
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بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی )ذکاوت(

ارائه دهنده: لیال ربیعی

زمان و مکان: سه شنبه 11/15/ 98- ساعت 11-9

سالن سالن جاویداالثر بیات موحد

چکیده

در این ســمینار بســتر تحلیل ترافیک و ذائقه ســنجی کاربران فضای مجازی )ذکاوت( معرفی می گردد. 

سامانۀ ذکاوت با تمرکز بر تحلیل محیط های تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و دامنه های وب ایجاد شده است. 

در این سامانه، پس از گردآوری داده از منابع مختلف و تجمیع و یکپارچه سازی، انواع تحلیل های آماری، 

دسته بندی محتوا در سطوح مختلف، تحلیل احساسات، تحلیل های گرافی و پیشبینی انجام شده و سپس 

از طریق داشبوردهای تحلیلی، ارائۀ سرویس دهندۀ تحت وب، واسط برنامه نویسی کاربردی و انواع بولتن ها 

مصورسازی انجام می گیرد.
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