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چکیده
کوويد 991-روي زندگي بشر نوين اثرات عمیقي گذاشته و معلوم نیست که چه تاثیراتي در آينده از آن باقي خواهد ماند .تا تاريخ
نگارش مقاله  34180979تن مبتال به اين بیماري و  9840881تن جان خود را از اين بابت ازدست دادهاند .از سالیان متمادي رديابي
تماس 2روش اصلي براي جلوگیري از انتشار عموم بیماريهاي واگیردار و بويژه جداسازي افراد مبتال از ديگران بوده است .براي مثال ريشه-
کني آبله نه بخاطر ايمنسازي عمومي بلکه بواسطه رديابي تماس میسر شد .از منظر رسمي ،رديابي تماس يعني يافت افرادي که فرد آلوده
و بیمار با آنها تماس داشته است .اين داده همراه با ساير اطالعات مرتبط ،سلسلهوار از ساير افراد در تماس با فرد نخست نیز اخذ ميشود.
پیشرفتهاي اخیر در زمینهي فناوريهاي موقعیتيابي ،رايانش همراه شبکهي بيسیم اين امکان را فراهم ساخته تا وارد عصر نويني از
رديابي تماس شويم که ميتوان آنرا رديابي رقمي تماس نامید .حال در اين شرايط گرچه راهحلي جديد و بسیار نوآورانه براي يک مساله
مهم يافت شده ولي خود سواالت و ابهامات جديدي را فراهم ساخته است .يکي از مهمترين چالشهاي فرارو ،عدم استقبال مردم از چنین
سیستمي بخاطر حفظ حريم شخصي است .زيرا در سیستمهاي متمرکز با دانستن موقعیت افراد ،کسانیکه با آنها در تماس بوده و محل
چنین تماسهايي که اطالعات کامال شخصي محسوب ميشوند ،امکان سوء استفاده را فراهم مي سازد .از سوي ديگر مديريت قوي و
اثربخشي آن در مهار انتشار ويروس کرونا نیاز به اطالعات دقیق و کامل دارد .در مقاله حاضر ضمن مرور ابزار رديابي رقمي ،سیستمهاي
متمرکز و غیر متمرکز ،مزايا و معايب هرکدام بررسي ميشوند.
واژگان کلیدی :رديابي تماس ،کوويد ،91-موقعیتيابي ،مجاوريابي ،خدمات مکانمبنا
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مقاله ترويجي  -رديابي رقمي تماس :راهحلي براي جلوگیري از انتشار ويروس کرونا

 -1مقدمه
کوويد 991-روي زندگي بشر نوين اثرات عمیقي
گذاشته و معلوم نیست که چه تاثیراتي در آينده از آن
باقي خواهد ماند .تا تاريخ نگارش مقاله  34180979تن
مبتال به اين بیماري و  9840881تن جان خود را از اين
بابت ازدست دادهاند[ .]9شیوع کرونا نهتنها بزرگترين
چالش بینالمللي بشر از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون
نامیده شده بلکه تصوير جديدي از تجربه زيست جهاني و
نیز تغییر زيست نظام بهداشتي را در پي داشته است.
اثرات شیوع کرونا را نميتوان فقط در مولفههاي زيستي
خالصه کرد .اثرات عمیق فرهنگي ،اجتماعي ،رواني،
آموزشي و البته اقتصادي آنرا بتدريج حس ميکنیم.
ويروسهاي کرونا خانواده بزرگي از ويروسها هستند که
ميتوانند حیوانات و انسانها را بیمار کنند .تعداد زيادي از
ويروسهاي کرونا که تاکنون شناختهشدهاند ،موجب ابتال به
طیفي از عفونتهاي دستگاه تنفسي در انسانها ميشوند.
ويروس کرونايي که به تازگي کشف شده عامل ابتال به
بیماري کوويد 91-است [ .]2عامل اصلي انتقال اين ويروس
مجاورت و تماس با افراد يا سطوح آلوده و انتقال از طريق
دهان ،چشم ،بیني و حتي گوش است [.]2
از سالیان متمادي رديابي تماس 2روش اصلي براي
جلوگیري از انتشار عموم بیماريهاي واگیردار و بويژه
جداسازي افراد مبتال از ديگران بوده است .براي مثال
ريشهکني آبله نه بخاطر ايمنسازي عمومي بلکه بواسطه
رديابي تماس میسر شد [ .]3از منظر رسمي ،رديابي
تماس يعني يافت افرادي که فرد آلوده و بیمار با آنها
تماس داشته است .اين داده همراه با ساير اطالعات مرتبط
بصورت سلسلهوار از ساير افراد در تماس با فرد تخست نیز
اخذ ميشود (شکل .)9
در روشهاي معمول رديابي تماس ،مصاحبه با فرد
بیمار صورت ميپذيرد .درصورت نیاز اين عمل با افرادي
که او درتماس و ارتباط بوده نیز انجام خواهد شد .اين نوع
عملکرد داراي محدويتها و البته نقاط ضعفي است .نخست
آنکه انجام اين عمل در سطح وسیع اگر نگويیم غیرممکن،
دستکم نامحتمل و غیراجرايي است .مساله بعدي،
مشکالت يادآوري افراد مالقات شده ،محل و مدت زمان
1 COVID 19
2 Contact tracing
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آن است .اين روش خود عوارض ديگري نیز دارد ،براي
نمونه احتمال باالي نزديکي مصاحبهکننده با مصاحبه-
شونده است.

شکل -9روند عمومي رديابي تماس

پیشرفتهاي اخیر در زمینهي فناوريهاي موقعیت-
يابي ،رايانش همراه شبکهي بيسیم اين امکان را فراهم
ساخته تا وارد عصر نويني از رديابي تماس شويم که مي-
توان آنرا رديابي رقمي تماس 3نامید .اين روش ميتواند
مشکالت روشهاي متداول را حل کند .براي نمونه ميتوان
آنرا تا هر مقیاس دلخواهي گسترش داد .از آنجا که داده-
هاي موقعیتي و مدت تماس و تالقي ثبت ميشوند
بنابراين نیازي به يادآوري ذهني آنها نیست .تمام اين
اطالعات را ميتوان بصورت خودکار جمعآوري ،ثبت و در
آخر تحلیل و پردازش کرد .اين روش ،امکان ارايه خدمات
بعدي مانند ارسال اخطار به افراد مالقات شده و يا برنامه-
ريزي براي گندزدايي محلهايي که فرد مبتال آنجا بوده را
فراهم ميسازد .به زبان فني ،رديابي رقمي تماس را مي-
توان يک نوع از خدمات مکانمبنا 7و از نمونههاي عملي
اطالعات مکاني فراگیر و همهجاگاه 1دانست.
حال در اين شرايط گرچه راهحلي جديد و بسیار
نوآورانه (براي نمونه خبري از  Scienceدر شکل  )2براي
يک مساله مهم يافت شده ولي خود سواالت و ابهامات
جديدي را فراهم ساخته است .يکي از مهمترين چالشهاي
فرارو ،عدم استقبال مردم از چنین سیستمهاي بخاطر
حفظ حريم شخصي است.

)3 Digita Contact Trcing (DCT
)4 Location based Service (LBS
5 Ubiquitous GI

اس

در مقاله حاضر به بررسي ابعاد مختلف رديابي رقمي
تماس ميپردازيم .در ادامه فصل دوم اختصاص به مباني،
تعاريف و پیشینه مرتبط با موضوع دارد .سپس در فصل
سوم ابزارها و روشهاي مورد استفاده بررسي شده و پس از
آن انواع رايانش در فصل چهارم تشريح ميشوند .در انتها
با بررسي تحلیلي مزايا و معايب ،روشها بررسي شده و
چالشهاي پیشرو بیان خواهند شد.

-2کلیات و پیشینه
همانگونه که بیان شد ،افرادي که آلوده به موارد
مسري چون کوويد 91-هستند ،ميتوانند ساير افرادي که
بهنحوي با آنها ارتباط مکاني داشتهاند را آلوده کرده و آنها
نیز موجب انتشار آلودگي به بقیه افراد در تماس شوند.
ردگیري و پیگیري تماسهاي فرد آلوده را رديابي تماس
ميگويند .رديابي تماس خود از سه مرحله پايه زير تشکیل
شده است [:]2
شناسایی تماسگیرنده :پس از احراز آلودگي فرد،
وضعیت زندگاني و کاري فرد روشن شده و همه افرادي که
در محل زندگي ،کار و ديگر مکانها با او درتماس بودهاند،
شناسايي ميشوند.
فهرست تماسگیرنده :تمامي افراد داراي تماس در
فهرست وارده شده و از تماس با فرد آلوده آگاه ميشوند.
همچنین از وضعیت کنوني آنها مانند وجود عاليم بیماري
و نیاز به مراقبت ،کسب اطالع ميشود .در مواردي
قرنطینه و يا جداسازي در خانه و يا بیمارستان الزم
خواهد بود.

()9

) 𝑖𝑡 𝑃𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ,

} 𝑛𝑃 𝑇𝑟 = {𝑃1 , 𝑃2 , … ,

در رابطه  y,x ،9مولفههاي موقعیت و  tزمان براي
محل  iميباشند.
در شکل  3نمونهاي از عملکرد يک سیستم فرضي
مکانمبنا براي رديابي تماس را ميتوان ديد .آقا/خانم  Aو
تني چند ديگر از اين سیستم استفاده ميکنند .موقعیت
ايشان از روشهاي موقعیتيابي چون سیستمهاي ماهوارهاي
ناوبري جهاني 9تعیین ميشود .براي فضاهاي داخلي و
بسته مانند ايستگاه مترو نیز از ساير روشهاي موقعیتيابي
مناسب بهرهبرداري ميشود A .تست داده ،نتیجه آن که
توسط سیستم اخذ شده ،مثبت ميشود .در نتیجه سیستم
توصیه به جداسازي  Aو قرنطینه بقیه افراد ميکند .امکان
مديريت گندزدايي مکانهايي که  Aدر بازه زماني موردنظر
بوده نیز از امکانات چنین سیستم خدمات مکانمبنايي
ميباشد.

پیگیری تماس :اين روند بطور منظم براي ساير افراد
در سلسله تماسها بايد انجام پذيرد و اخطارهاي الزم به
آنها براي مراقبت و درمان داده شود.
1 Global Navigation Satellite System-GNSS
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شکل -2خبري در سايت  Scienceبا پیوند
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/countries-aroundworld-are-rolling-out-contact-tracing-apps-containcoronavirus-how

بازه مکاني و زماني رديابي تماسها وابسته به نوع
بیماري متفاوت است .براي مثال ،براي بیماري هپاتیت نوع
 Aپنجاه روز قبل از ظهور عاليم ولي براي بیماري هپاتیت
نوع  Bشش ماه قبل از ظهور عاليم حاد بیماري است[.]7
همچنین تعريف دقیق تماس نیز تابع نوع انتشار آالينده
مثال ويروس است .آلودگي ميتواند هواويز يعني قابل
انتقال از هوا باشد .آلودگي ممکن است از تماس فیزيکي
مستقیم و يا غیرمستقیم و از طريق تماس با اجسام منتقل
شود .بنابراين تماس تابع نوع انتقال تعاريف مختلفي
خواهد داشت .بر اساس گزارش مرکز جلوگیري و کنترل
بیماريهاي اياالت متحده ،ويروس کرونا 2-از طريق نزديکي
کمتر از  908سانتیمتر ،قطرات تنفس و حتي انتقال در
هوا تا چهار متر و تا سه ساعت در شرايط خاص قابل
انتقال است [.]1
رديابي رقمي تماس ،همانا استفاده از سیستمهاي
رديابي براي انجام رديابي تماس است .در سیستمهاي
رديابي با استفاده از فناوريهاي مختف دنبالهاي از مکانها و
زمانهاي بودن يک شئ متحرک چه جاندار و چه بيجان
است (رابطه .)9
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شکل  -3نمايي از رديابي رقمي تماس اقتباس از [ ]6براي ويروس سارس

از منظر اطالعات مکاني و البته خدمات مکانمبنا دو
مبحث بسیار مهم و البته چالشي در اين حوزه وجود دارد
که تشريح آنها بايسته است .نخست جواب تعیین تماسها
يا به ديگر سخن نحوه رديابي است .مساله دوم ،روش
رايانش و حسابگري است .در بخشهاي بعدي آنها را شرح
ميدهیم.
9
نشانگذاري انساني در [ ]4و روشهاي مختلف
موقعیتيابي و رديابي براي نمونه در [ ]0بررسي شدهاند.
اما مساله رديابي رقمي تماس طول عمر چنداني نداشته و
ميتوان به مواردي چون [ ]1-98براي ويروس سارس
اشاره داشت .بويژه بعد از همهگیري کوويد 91-فعالیتها
روي اين حوزه تمرکز بسیار بیشتري يافته و حتي
حکومتهاي مرکزي کشورها مانند سنگاپور و استرالیا [-92
 ]99عالوه بر بخش خصوصي نیز وارد اين مبحث شدهاند.
در اين بین مشاهده شدکه استقبال ضعیفي از
سیستمهاي رديابي تماس دولتي شده و نگرانیهايي نیز از
سوي ناحیه بهداشت طرح شد[ .]93-91در کنار آن عدهاي
از کارشناسان از پروتکلهاي مبتني بر رايانش متمرکز چون
Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing

2

با ريشه آلماني يا  3BlueTRaceاز سنگاپور بخاطر عدم
رعايت حريم شخصي انتقاد و نظر منفي داشتند [.]96
اخیرا يک مرکز غیر انتفاعي بنام  Covid Watchبا
هدف رديابي رقمي تماس البته با حفظ حريم شخصي
ايجاد شد [ .]94اين مرکز مبتني بر همکاري مشترک بین
1 Human Tagging
2 https://www.pepp-pt.org/
3 https://bluetrace.io/
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دانشگاه استنفورد و دانشگاه واترلو آغاز بکار کرد [-28
 .]90آنها بهتازگي پروتکل باز و غیرمتمرکز خود را بنام
 7TCNرا بیرون دادهاند.
همچنین  1APPIA+با شرکت چندين دانشگاه و
موسسه تحقیقاتي بلژيکي آغازنده ائتالف بینالمللي براي
استفاده از تجهیزات همراه و خدمات مکانمبنا براي حل
پنج چالش اساسي در اين حوزه شدهاند [.]29
گوگل و اپل همکاري در نوع خود جديدي را براي
ايجاد يک زيرساخت تعاملپذير رديابي تماس آغاز کرده-
اند .آنها دستکم در سخن بدنبال ايجاد زيرساختي با
حفظ حريم خصوصي افراد و عدم اطالعرساني موقعیت و
مکانهاي واقعي استقرار ايشان هستند [.]22

 -3ابزارهای ردیابی تماس
ميتوان گفت امروزه روي دو روش عمده براي رديابي
تماس تمرکز وجود دارد .در روش نخست ،موقعیت و محل
افراد با استفاده از روشهاي موقعیتيابي تعیین شده و اگر
اين عمل براي جمع گستردهاي صورت گیرد ،بنابراين
رديابي تماسها و تالقيها ممکن خواهد شد .در روش دوم
بجاي موقعیتيابي از تشخیص همجواريها سود برده مي-
شود .بنابراين در اين وضعیت موقعیتي گزارش نميشود و
فقط وجود تماس بین افراد قابل پیگیري خواهد بود.

 -1-3ابزار موقعیتیابی
همانگونه که اشاره شد ،در اين روش با بهرهگیري از
روشهاي موقعیتيابي موقعیت کاربران تعیین ميشود .در
اين وضعیت پس از تايید ابتال به کوويد 91-که به آن در
اصطالح علوم سالمت "مورد شاخص" گفته ميشود،
رديابي آغاز شده و تمامي افراد و مکانهاي استقرار مورد
شاخص تعیین ميشوند .سپس ادامه روال مطابق
توضیحات شکل 2پیگیري ميشود.
در نگاه نخست استفاده از  GPSسادهترين روش بنظر
ميرسد .نکته جالب عدم پیادهسازي عملي سیستمي
مبتني بر اين روش تاکنون است .بجز يک مورد گزارش
شده ،بقیه سیستمها بخاطر دسترسي به موقعیت خام افراد
و مالحظات حريم شخصي از اين سیستمها استفاده
4 https://tcn-coalition.org/
5 https://wiki.appiaplus.eu/index.php/Appia%2B_consortium

اساس اين روش بر پايه ارسال و دريافت سیگنالهاي
بلوتوث (نوع کم انرژي آن) به همراه يکسري رمز است .اين
فناوري براي برقراري ارتباط در فواصل کم کاربرد دارد.
محدودهي تحت پوشش بلوتوث حدود  78متر يا بیشتر
است .بلوتوث توسط رده استاندارد IEEE802.15.1
استانداردسازي شدهاست .بلوتوث يک مجموعهي بههم
پیوسته از پروتکلها را فراهم آورده است .دستگاههاي
مختلف ميتوانند از اين پروتکلها براي برقراري ارتباط
استفادهکنند .بلوتوث در باند فرکانسي  2/7 GHzکار مي-
کند .اين باند فرکانسي  ISMنامیده ميشود که در سه
شاخهي صنعتي ،علمي و پزشکي کاربرد دارد.
بلوتوث کمانرژي مورد استفاده در حوزه رديابي،
دستگاههاي بلوتوث کم مصرفي بوده که ميتوانند پیغام-
هاي کوتاه را به دستگاههاي بلوتوث نزديک خود انتقال
دهند .بلوتوث کمانرژي در مشخصات بلوتوث  7به بعد
پشتیباني ميشود .امکان برقراري ارتباط در فاصلهي کم و
مصرف انرژي کم ،موجب مناسب بودن بلوتوث در برقراري
ارتباط بین دستگاههاي بيسیم کوچک شدهاست .همانند
فنآوريهاي قبلي بلوتوث ،بلوتوث کمانرژي نیز در باند
فرکانسي  2/7گیگاهرتز کار ميکند .بلوتوث کمانرژي باند
فرکانسي  ISMرا به  78کانال تقسیم ميکند .سه مورد از
اين کانالها ،کانالهاي رايج و اصلي براي کشف اعالنها و
خدمات هستند 34 .کانال ديگر نیز براي انتقال داده و
اطالعات موجود هستند [.]23
دستگاههاي همراه ،سیگنال بلوتوث را به همراه کد
مخابره ميکنند (شکل -7الف) .اين کدها رمزگذاري شده
و بدون کلید قابل باز شدن نیستند .پس از تايید تست

اس

 -2-3ابزار مجاوریابی

شکل -7الف :ارتباط تجهیزات با سیگنال بلوتوث ،برگرفته شده از []27

شکل -7ب :ارسال اطالعات به شبکه ،برگرفته شده از []27

با ارسال اطالعات در شبکه ساير تجهیزات با واپايي
تماسهاي خود ،کد فرد مبتال را يافته و تابع میزان تماس
ميتوانند اخطار مناسب را به دارنده دستگاه برسانند.

 -4رایانش
از يک نگره عمومي ،رايانش را ميتوان متمرکز و يا
غیرمتمرکز دانست .در يک سیستم غیرمتمرکز برقراري
ارتباطات بدون وجود مرکزيت خاصي برقرار ميشوند .در
حالت غیرمتمرکز ،براي برقراري ارتباط و انجام يک هدف،
مجموعه درگیر به طور مستقیم با يکديگر تعامل کرده و
واسطهاي در بین نیست .در مقابل آن و در يک سیستم
متمرکز رويهها و ارتباطات از درگاه يک مرکز مشخصي
عبور ميکنند .مقايسه عمومي بین اين دو رويکرد در حوزه
سیستمهاي اطالعات را براي نمونه ميتوان در [ ]21ديد.
در رويکرد رديابي تماس متمرکز دادهها که ميتوانند
ناشناس نیز باشند به سرور ارسال ميشوند .هنگام بروز
عاليم براي فرد شاخص ،يافت تماسها و افراد مالقات شده

225

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره دهم ،شماره  ،3اسفند ماه 9311

نکردهاند .همین استدالل براي باقي روشهاي موقعیتيابي
مطلق مثل روشهاي موقعیتيابي مبتني بر شبکههاي
بيسیم نیز برقرار است.
البته بايد توجه داشت روشهاي مبتني فقط بر شبکههاي
مخابرات سیار دقت کافي براي موقعیتيابي ،مثال حدود دو
متر را ندارند .از سوي ديگر روشهاي مبتني بر شبکههاي بي-
سیم محلي مانند روش اثرانگشت چه مبتني بر استاندارهاي
 IEEE 802.11و چه مبتني بر سیگنالهاي بلوتوث نیازمند
ايجاد زيرساخت و تعبیه ابزارهاي اضافي چون برنامه کاربردي
روي گوشي يا دستگاه همراه کاربر ميباشند.

بیماري مانند کوويد ،91-اطالعات دستگاه به روش
متمرکز و يا غیرمتمرکز در اينترنت منتشر ميشود (شکل
-7ب).

مقاله ترويجي  -رديابي رقمي تماس :راهحلي براي جلوگیري از انتشار ويروس کرونا

يا فرايند تطبیق ،9در سرور انجام ميپذيرد .ارسال اخطار و
ساير دستورالعملها به افراد مالقات شده نیز از همین ناحیه
مديريت خواهد شد .در مقابل ،رويکرد رديابي تماس
غیرمتمرکز به گونهاي ديگر عمل ميکند .دادهها روي
دستگاه همراه کاربر ذخیره شده و او فرايند تطبیق را
درصورت بروز عاليم ،شروع خواهد کرد.
رويکرد رديابي تماس متمرکز را شايد بتوان گفت از
سنگاپور و با اپ  2TraceTogetherآغاز شد .اين سیستم
مشکالتي نیز داشت ،ازجمله محدودسازي دسترسي به
بلوتوث در سیستم عامل اپل را ميتوان برشمرد .استرالیا
کشور ديگري است که رويکرد متمرکز را در اپ
 3CovidSafeپيگرفت .با همین سیاست ،فرانسه
 7StopCovidرا بنا است راهاندازي کند و قبل از آن نروژ
 1Smittestoppرا در چند شهر راهاندازي کرد.
در مقابل ،کشورهايي چون آلمان ،سويس ،اتريش و
ايرلند رويکرد دوم را دنبال ميکنند [ .]92گروهي از
متخصصین و دانشگاههاي اروپايي اخیرا پروتکلي با عنوان
Decentralized

Privacy-Preserving
Proximity
) ]26[ Tracing (DP-PPTرا برمبناي کدهاي شناسه

کوتهزي 6بلوتوث پیشنهاد دادهاند .در اين روش کدهاي
نیمتصادفي  EphIDبعنوان شناسه يکتاي کاربر با افرادي
که در مجاورت او هستند ،تبادل ميشوند .اين کد در هر
دستگاهي بصورت محلي ذخیره ميشود .هرگاه نتیجه
تست يک کاربر مثبت شود ،گزارشي به مرکز ارسال مي-
شود .سرور پس از تايید ،آن گزارش را منتشر ميکند .هر
دستگاهي ميتواند با بررسي فهرست کدهاي گزارش شده
و انجام فرايند انطباق با کدهاي خودش ،تماس با بیمار
آلوده را تشخیص دهد .چون فرايند انطباقيابي بصورت
محلي و در دستگاه هر کاربر به صورت مستقل انجام شده
و گزارشي به شخص ثالث وجود ندارد ،بنابراين سرور
مرکزي نميتواند فهرست تماسها را داشته باشد.
پرواضح است که رويکرد رديابي تماس متمرکز نظارت
باالتر ،امکان واپايي عمیقتر و بیشتري نسبت به رويکرد
غیرمتمرکز خواهد داشت .از سوي ديگر ،رويکرد
غیرمتمرکز حريم شخصي افراد را بیشتر لحاظ ميکند.
1 Matching
2 https://www.tracetogether.gov.sg/
3 https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
4 https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
5 https://helsenorge.no/coronavirus/smittestopp
6 Ephemeral ID- EphID
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همچنین در اين رويکرد بخاطر نگاهداري داده روي
دستگاه کاربر ،نظارت خیلي بیشتري روي آن داشته و
آزادي تصمیمگیري راجع به آنها خواهد داشت.
در گزارش [ ]24اشاره شده که نروژ ،بحرين ،امارات
متحده عربي ،الجزاير و چند کشور ديگر با استفاده از GPS
جزئیات حرکتي افراد را بصورت برخط دنبال کرده که اين
موضوع شايد فراتر از مساله کنترل انتشار بیماري باشد.

 -4بررسی و جمعبندی
رديابي تماسهاي افراد آلوده يا بهاصطالح فني نظام
سالمت ،موردهاي شاخص يکي از مهمترين ابزار کنترل
انتشار کوويد 91-است .روشهاي رايج قادر به پوشش
وسیع جمعیتي و گستردگي جغرافیايي ناشي از همهگیري
ويروس کوويد 91-نیستند .ارايه سرويسهاي رديابي
رقمي تماس در بستر خدمات مکانمبنا نهتنها امکان رفع
محدويتهاي موجود را فراهم ساخته بلکه ارايه خدمات
ديگر چون ارسال اخطار متناظر و برنامهريزي گندزدايي را
تقريبا بالدرنگ فراهم ميسازد.
با اين وجود رويکردهاي و بدنبال آن روشهاي مختلفي
براي تحقق رديابي رقمي تماس وجود دارد که در ادامه به
محاسن و معايب هرکدام اشاره خواهد شد.
دو رويکرد عمومي متمرکز و غیر متمرکز براي ارسال
اطالعات و پردازش آنها وجود دارد .البته در رويکرد
متمرکز لزوما اطالعات با شناسايي افراد همراه نیست .به
ديگر سخن ،حتي در اين رويکرد نیز ميتوان اطالعات را
بصورت ناشناس ارسال کرد .البته وقتي دادههاي  GPSرا
به آن بیافزايیم ،موضع کامال متفاوت خواهد شد .اين
حالت را ميتوان يک نقطه فرين دانست که کاربر کمترين
میزان حفظ حريم شخصي را داشته ولي از سوي ديگر
دستگاه مجري بیشترين امکان رديابي و کنترل را خواهد
داشت .عمده معترضین اين روند را براي کنترل انتشار
ويروس بیش از حد الزم دانسته و اعتقاد دارند نظامات
حاکمیتي اهدافي وراي کنترل بیماري نیز دارند.
رديابي رقمي تماس هنگامي کارايي الزم را خواهد
داشت که در سطح وسیعي مردم از آن استفاده کرده و به
محیط اطالعاتي بپیوندند .مشکل مهمي که رويکرد
متمرکز با آن مواجه شده ،استقبال اندک مردم از آن است.
رويکرد غیرمتمرکز با استفاده از روش مجاوريابي شايد
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 اين احتمال که در رويکرد.افراد مشکوک داشته باشند
، بخشهاي مختلفي در يک کشور وارد شوند،غیرمتمرکز
 دراينصورت حتما بايد پیشبیني تعامل.دور از ذهن نیست
 موارد.بین آنها و پیروي از استاندارد واحد ضروري است
ياد شده را بايد به ساير مشکالت چون نیاز به تجهیزات با
.بلوتوث و زير ساخت ارتباطي در هردو رويکرد افزود

بیشترين وزن را در مقايسه با ساير روشها به حريم
 ولي فقط کساني که با فرد شاخص ارتباط،شخصي داده
 در.داشته امکان دريافت اخطار را خواهند داشت
سیستمهاي بهداشتي متمرکز که ارگانهايي مشابه وزرات
 نمي،بهداشت و درمان ايران متولي سالمت عمومي بوده
 از.توانند نظارت عالي و يا برنامهريزي اساسي داشته باشند
طرف ديگر نميتوانند نظارتي بر قرنطینه و يا جداسازي
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