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اخیشا دس پطت . سسذ لػذ داسد ایٍ تشتشی سا حفظ کُذآی تی او ُْٕص ْى یکی اص تضسگاٌ دَیای فُأسی است ٔ تّ َظش يی

ای خثش ساِ اَذاصی تخص آی تی او طی اطالعیّ. غحُّ یکی اص يٓى تشیٍ فعانیت ْای ایٍ ضشکت دس حال ضکم گیشی است

ایُتشَت اضیا خٕد سا اعالو كشد ٔ تّ احتًال صیاد ٔ تّ صٔدی ایٍ ضشکت تضسگ َفٕر خٕد تّ صَذگی سٔصاَّ ضًا سا افضایص 

 .خٕاْذ داد

ْایی اص لثیم  کّ ضکم گیشی آٌ تا تجٓیض دستگاِيفٕٓيی. ایُتشَت اضیا تیطتش اص آَكّ یک فُأسی تاضذ، یک يفٕٓو است

ٌ ْا اجاصِ يی ْای خاغی سا دْذ دادِنٕاصو خاَگی ٔ خٕدسْٔایی غٕست گشفت کّ يجٓض تّ حس گشْایی ْستُذ کّ تّ آ

ْایی يثم سیسکٕ ٔ آی تی او کّ تا ضٕد کّ ضشکت اص دادِ ْا سثة يیسش ٔ کاس داضتٍ تا اَثِٕ عظیًی. دسیافت ٔ تاصَطش کُُذ

 کّ صيیُّ فعانیت ضاٌ نٕاصو انکتشَٔیکی يُاصل است، اضتیاق خٕد سا GEْایی يثم ْای تضسگ سش ٔ کاس داسَذ ٔ ضشکتدادِ

 .تّ ٔاسد ضذٌ دس ایٍ حٕصِ َطاٌ دُْذ

ْای ایُتشَت  يیهیاسد دالس سٔی تحمیك ٔ گستشش سیستى5آی تی او اخیشا اعالو كشد کّ لػذ داسد طی پُج سال آیُذِ 

 The Weatherدس تخطی اص ایٍ ساْثشد جذیذ، آی تی او لػذ داسد ًْکاسی َضدیکی تا . اضیا سشيایّ گزاسی کُذ

Company يانک سایت ،Weather.com َیض ٔ The Weather Channelسا آغاص کُذ  .
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ْای ضشکت آی تی او دس ايش تجضیّ ٔ يا لػذ داسیى تٕاَایی»: َٕیسذجٕل کأنی، يعأٌ تخص تجضیّ ٔ تحهیم  آی تی او يی

ْای آب  تشکیة کشدِ ٔ یک سیستى تٕصیع داد The Weather Companyِْای عظیى سا تا تخػع ْای عهًی تحهیم دادِ

ایٍ دٔ ضشكت يطتشکا خذيات اطالعاتی تی دسَگ جذیذی ضايم خشدِ فشٔضی، تیًّ، . ٔ ْٕای يثتُی تش کالٔد سا ایجاد کُیى

نحٍ ایٍ يطهة حاکی اص آٌ است کّ ایٍ خذيات « .دُْذاَشژی، تجٓیضات ٔ تذاسکات سا دس اختیاس غُایع خاظ لشاس يی

. تُٓا تخص کٕچکی اص خذيات تضسگی است کّ لشاس است تّ صٔدی ضاْذ آٌ تاضیى

ْا تّ جٓت  دس سشاسش جٓاٌ پشاکُذِ ْستُذ، ايا اسسال ٔ تجضیّ تحهیم ایٍ دادThe Weather Companyِحس گشْای 

، طی The Weather Companyياسک گیهذساسهیٕ، يذیش ضشکت . گیشدگستشدگی تیص اص اَذاصِ آٌ تّ کُذی غٕست يی

ْای دادِ دس اختیاس يا لػذ داسیى دس َٓایت اطالعات آب ٔ ْٕا سا تّ ضکم تستّ»: گفت ٔگٕیی تا سایت تک کشاَچ اعالو کشد

« .يػشف کُُذِ لشاس دْیى

 َیض AT&T ٔ ARMایٍ ضشکت لػذ داسد تا . ایٍ تُٓا يطاسکت تضسگ آی تی او دس تخص ساْثشد ایُتشَت اضیا َخٕاْذ تٕد

ٍ ْا تاثیش آضکاس ٔ فٕسی دس فُأسی. دس ایٍ صيیُّ يطاسکت کُذ ْایی کّ يا سٔصاَّ اص آٌ استفادِ احتًاال ْیچ کذاو اص ای

گیشد، تّ تذسیج سٔش استفادِ يا اص فُأسی کُیى، َخٕاْذ داضت، ايا کاسْایی کّ دس پطت غحُّ سٔی ایٍ دادِ ْا اَجاو يیيی

. سا تٓثٕد خٕاْذ تخطیذ

 


