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سرمقاله

نقش شبکه های اجتامعی در کاهش تلفات سوانح رانندگی

بر اس��اس اعالم رس��می پلیس، س��االنه بیش از 16 هزار نفر در سوانح و تصادفات 
کش��ور، جان خود را از دس��ت می دهند. هر ساله 300 هزار نفر نیز بر اثر این گونه 
س��وانح مجروح می ش��وند. از تعداد تصادفات کل کشور اعم از جرحی و خسارتی، 
آماری در دس��ت نیست، اما بیشتر کشته شدگان س��وانح رانندگی در ایران عابران 
پیاده هستند. این جدا از میزان تخلفات رانندگان ایرانی است که توسط دوربین ها 

یا عوامل پلیس دیده نمی شود.
در میان س��ه عامل اصلی تصادفات یعنی خودرو، جاده و راننده، نقش راننده بسیار 
مهم است. حتی اگر خودرو نقص داشته باشد که اغلب خودروهای ایران این چنین 
هستند، حتی اگر جاده ایراد داشته باشد که بسیاری از جاده ها و خیابان ها و معابر 
ایران، این چنین هس��تند، اما اگر عامل انس��انی یعنی راننده، آموزش دیده باشد و 

احتیاط کند، تلفات به حداقل خود می رسد.
طبق اعالم پلیس، سه هزار راننده، عامل اصلی مرگ آن 16 هزار نفری هستند که 
هر س��ال کشته می شوند. این س��ه هزار راننده جزء درصد معدودی از راننده های 
تهاجمی هس��تند که با خش��ونت رانندگی می کنند و اگر چه صدها بار این کار را 

انجام می دهند، اما سرانجام یا خود را به کشتن می دهند یا دیگران را.
در کشورهای پیشرفته، حریم عابر پیاده حدود 2 متر است یعنی اگر خودرویی به 
نزدیک تر از دو متری عابری نزدیک شود به حریم او تجاوز کرده است و راننده ها 
تحت هر شرایطی در دو متری عابر توقف می کنند. کسانی که یکبار به یک کشور 
اروپایی یا حتی همین دبی س��فر کرده باشند این را مشاهده کرده اند، اما در ایران 
راننده ها نه تنها تا 10 س��انتی متری عابر نزدیک می شوند بلکه اساسا با مشاهده 
عابر، به جای فش��ردن پدال ترمز بر پدال گاز می فش��ارند و اگر خودرو جلویی آنها 
برای عابری که حتی از روی خط کش��ی عابر پیاده در حال تردد اس��ت توقف کند 
برایش بوق می زنند یا از کنارش می گذرند و به جلوی او می روند تا او تنبیه شود 

و دیگر برای عابر توقف نکند.
راننده های ایرانی حتی برای عابران زن و کودک هم حق و احترامی قائل نیستند. 
توریست ها و مقامات خارجی که از ایران دیدن کرده اند از 3 چیز در ایران تعجب 
می کنند یکی نبود توالت فرنگی، دیگری آثار تمدن فاخر باس��تانی ایران و س��وم 

فرهنگ رانندگی خشن و تهاجمی ایرانی ها.
در خیابان ها و جاده های ایران، عده ای قاتل بالقوه و مقتول آینده در حال ترددند 
که شناسایی آنها خیلی سخت نیست. از سوی دیگر حجم تخلفات رانندگی در ایران 
به قدری زیاد اس��ت که پلیس از ثبت و برخورد با آن عاجز اس��ت. موتورسیکلت ها 
به ویژه در ش��هرهای بزرگ مانند تهران تابع هیچ قانون و مقرراتی نیس��تند. انبوه 
موتورها در مقابل چش��م پلیس از چراغ قرمز عبور می کنند از مسیر ممنوع تردد 
می کنند در پیاده رو تردد و پارک می کنند، پیاده روها و معابر عابر پیاده در اشغال 

خودروها است.
تعداد بسیار زیادی خودرو و موتورسیکلت فاقد پالک در شهر در حال تردد هستند. 
تخلفاتی توسط رانندگان رخ می دهد که اساسا در هیچ آیین نامه ای حتی تعریف 
نش��ده است مانند پارک س��ه یا چهار ردیفه، دنده عقب در بزرگراه، انجام 4 تخلف 
همزمان، رانندگی در صندلی سرنش��ین، توقف ناگهانی در الین س��رعت بزرگراه، 
حرکت در جهت عکس آزادراه، اینها دقیقا عناوین تصاویری هس��تند که توس��ط 
ش��هروندان در شبکه های اجتماعی با عکس و فیلم مستند شده است. پلیس قادر 
به ثبت و ضبط این تخلفات نیست. چون حجم آن بسیار زیاد است و تعداد عوامل 

پلیس بسیار اندک است.
یکی از راه حل هایی که در س��ال های اخیر برای کنترل تخلفات رانندگی به کار 
گرفته شده است استفاده از مشارکت عمومی برای گزارش تخلفات در قالب پلیس 

دکتر حمید ضیایی پرور
 معاون مرکز فناوری اطالعات و

رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

یار و بازرس��ان نامحس��وس اس��ت، اما این شیوه هم بس��یار محدود است. راه حل 
وسیع تر، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی مجازی برای ثبت و ضبط تخلفات 

و فرهنگ سازی و آموزش عمومی است.
ام��روز بیش از 40 میلیون نفر از مردم ایران کاربر تلگرام هس��تند. تقریبا دس��ت 
همه مردم یک موبایل هوش��مند یا موبایل دوربین دار هست. راهنمایی و رانندگی 

می تواند با این روش ها اقدام به برخورد یا تخلفات رانندگی کند:
- پلیس راهور اعالم کند که هر شهروندی که تخلفی از سوی راننده ها مشاهده کرد 
می تواند از آن با موبایلش عکس بگیرد و بر روی سایت پلیس راهنمایی و رانندگی 
منتش��ر و ارس��ال کند، یا بر روی کانال و صفحه خودش منتشر کرده و با هشتگی 
که راهنمایی و رانندگی تعریف می کند برای این سازمان ارسال کند. این اقدام اگر 
گسترده و فراگیر شود نقش بازدارندگی بسیار نیرومندی خواهد داشت چرا که همه 

مردم ناظر همدیگر خواهند شد و متخلفان احساس امنیت نخواهند کرد.
- ه��م اکن��ون تعداد زیادی از کانال ها و صفحات ش��بکه های اجتماعی هس��تند 
که تخلف��ات رانندگان را منعکس می کنند. کانال هایی که عناوینی چون: مهارت 
رانندگی، فرهنگ رانندگی، س��بک رانندگی، درست برانیم و تصادفات ناجور دارند. 
پلیس می تواند این صفحات و کانال ها را شناسایی و تصاویر و گزارش های منتشر 
شده در آن را مالک و سند قرار دهد و بعد از بررسی فنی آنها، نسبت به اعمال قانون 
برای رانندگان متخلف اقدام کند. در صورت تمایل، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آمادگی همکاری با پلیس برای معرفی این نوع کانال ها و 
صفحات اجتماعی را دارد. فقط در یکی از این کانال ها، طی یکس��ال بیش از 200 
تخلف محرز خودروها و موتورسیکلت ها، با عکس و فیلم و مشخصات وسیله نقلیه 
و نوع تخلف و مکان و زمان تخلف ثبت ش��ده و هنوز هم قابل دس��ترس است، اما 
ظاهرا در اداره پلیس راهور، بخش��ی به نام رصد شبکه های اجتماعی وجود ندارد. 
فعالین ش��بکه های اجتماعی حوزه فرهنگی و ش��هری، افسران نامحسوس پلیس 
راهنمایی می توانند باش��ند به شرطی که اراده ای برای برخورد با متخلفان وجود 

داشته باشد.
- آموزش های رانندگی و فرهنگ س��ازی در زمینه رانندگی، باید عالوه بر ارائه در 
رس��انه های رسمی مانند صدا و سیما که تاکنون دنبال شده، در محیط شبکه های 
اجتماعی مجازی نیز دنبال شود. واقعیت این است که بسیاری از مخاطبان راهنمایی 
و رانندگی به ویژه قشرهای جوان با رفتارهای تهاجمی، اساسا مخاطب صدا و سیما 
نیستند و بیشتر از رسانه های اجتماعی تغذیه اطالعاتی و محتوایی می شوند. باید 
س��بک و شیوه رانندگی دیگر مردمان دنیا را نیز در شبکه های اجتماعی منعکس 
ک��رد این را مردم ایران انجام خواهند داد چون ظاهرا صدا و س��یما به دلیل غالب 
بودن بینش غرب ستیزی در آن، حتی از انعکاس جنبه های مثبت فرهنگ غربی 
مانن��د همین فرهنگ رانندگی نیز ابا دارد و مردم ایران نیز فکر می کنند وضعیت 
رانندگی در همه جای دنیا همین گونه اس��ت، ولی واقعیت این اس��ت که ش��یوه 
رانندگی ایرانی ها به عنوان جک در ش��بکه های اجتماعی غربی و جهانی دست به 
دس��ت می ش��ود و به ما می خندند و ما در همان حال فریاد بر می آوریم که ملت 

با فرهنگی هستیم!
- کمپین های فرهنگ سازی در شبکه های اجتماعی با محوریت فرهنگ رانندگی 
باید ش��کل بگیرد. جشنواره رس��انه های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

آمادگی همکاری با پلیس برای راه اندازی چنین کمپینی را دارد.
متاس��فانه چون سیاست رسمی کش��ور تا همین چند س��ال اخیر، نادیده گرفتن 
رس��انه ها و شبکه های اجتماعی بوده است، به ظرفیت های این نوع رسانه ها برای 
کاهش تخلفات و تلفات س��وانح رانندگی توجهی نشده است. همان طور که انتشار 
فیلم زورگیری از یک جوان توسط چند موتور سوار، در محیط شبکه های اجتماعی 
باعث واکنش سریع پلیس آگاهی و دستگیری زورگیران شد، اگر تخلفات رانندگی 
ثبت شده ش��هروندان در شبکه های اجتماعی، توس��ط پلیس جدی گرفته شود، 

متخلفان احساس امنیت نخواهند کرد.
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طرح 
کالن ملی

 فاز دوم این طرح نیز با حمایت ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است.با استفاده از فناوری تورین 
می توان منابع محاسباتی یک موسس��ه یا دانشگاه، مؤسسات یک کشور و یا چندین 
موسسه بین المللی را که به ترتیب تورین محلی، ملی و جهانی نامیده می شوند، یکپارچه 

کرد و آن ها را به اشتراک گذاشت.

  اس�تفاده بهین�ه از منابع پردازش�ی کش�ور با طرح پیش�برد تورین 
محاسباتی ملی

دکتر مهدی فقیهی، دبیر س��تاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری در بازدید از روند اجرای طرح پیشبرد تورین محاسباتی ملی با بیان 
اهمی��ت اجرای این پ��روژه، گفت: با بهره  برداری از این ط��رح، یکی از نیازهای اصلی 
محققان و دانش��جویان به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی به پردازش  های س��ریع 

برطرف می  شود.

طرح تورین محاسباتی چیست و چه منافعی دارد؟
ف�از اول طرح کالن ملی فناوری»تورین GRID« محاس�باتی ملی از س�ال 88 در 
پژوهش�گاه دانش های بنیادی»IPM«  و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری آغاز به کارکرد و در فاز نخست این طرح کالن ملی در دو دانشگاه امیرکبیر 
و صنعتی اصفهان اقدام به راه اندازی مرکز ابررایانه ملی شد و دست کم در 12 دانشگاه 
و مرکز علمی دیگر همچون، دانش�گاه های صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس، 
صنعتی شیراز، بین المللی امام خمینی »ره«، علم صنعت، تفرش، شیراز، فردوسی 
مش�هد، پژوهشگاه دانشگاه های بنیادی، رازی کرمانشاه و مرکز بین المللی علوم و 
تکنولوژی پیشرفته کرمان، ابررایانه هایی با توان پردازشی کمتر راه اندازی و از طریق 

تورین محاسباتی ملی به یکدیگر متصل شدند.

مجری طرح تورین ملی با تاکید بر اهمیت راه اندازی سامانه تورین ملی در کشور گفت: 
با توجه به نیاز دانش��جویان و پژوهش��گران به  منابع محاسباتی، اهمیت بهره مندی و 
دسترسی آسان آن ها به امکانات رایانشی واضح است. تورین محاسباتی ملی، شبکه ای 
از مراکز محاسباتی قدرتمند کشور است که توسط یک میان افزار بومی و ایرانی امکان 

بهره مندی آسان از منابع رایانشی را برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم می آورد.
وی هدف از راه اندازی تورین ملی را یکپارچه سازی منابع رایانشی در دانشگاه های کشور 
خواند و گفت: حتی دانشگاه های بزرگ کشور با امکانات رایانشی نسبتا مناسب، در برخی 
از دوره های زمانی منابع رایانش��ی آزاد ندارند. در چنین شرایطی دانشجویان، محققان 
و پژوهشگران که نیازمند منابع رایانشی هستند، نمی توانند در دانشگاه های خود این 
منابع را بدست بیاورند. با راه اندازی سامانه تورین ملی و یکجاسازی امکانات رایانشی در 
دانشگاه های کشور، امکان دسترسی مناسب و آسان دانشجویان به منابع رایانشی فراهم 
می گردد و هرکجا که یک منبع رایانش��ی آزاد موجود باشد، پژوهشگران و دانشجوها 

می توانند با استفاده از سامانه تورین به آن دسترسی داشته باشند.
مجری این طرح پژوهشی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در جریان راه اندازی 
این س��امانه گفت: با راه اندازی تورین محاسباتی ملی، منابع محاسباتی و پردازشی در 
دانش��گاه ها و پژوهشگاه های کشور به هم متصل می شوند تا امکان دسترسی به آن ها 

برای دانشجویان سرتاسر کشور فراهم شود.
لطفی کامران با بیان اینکه تنها داشتن امکانات رایانشی سخت افزاری کافی نیست اظهار 
کرد: عالوه بر امکانات رایانشی سخت افزاری، دانشجویان و پژوهشگران نیازمند یک سری 
نرم افزارهای کامپیوتری و مجموعه داده های مرتبط هستند. سامانه تورین محاسباتی 
امکان دسترسی به مجموعه بزرگی از برنامه های نرم افزاری و داده های مورد نیاز آن ها 
را فراهم می کند تا دانشجویان، محققان و پژوهشگران در راستای پژوهش های خود به 

آن ها دسترسی داشته باشند.
وی افزود: گاهی این نرم افزارها نیازمند منابع محاس��باتی زیادی هس��تند که بر روی 
رایانه های ش��خصی موجود نمی باش��د. س��امانه تورین محاس��باتی به دانشجویان و 
پژوهشگران امکان دسترسی به منابع محاسباتی قدرتمند را می دهد تا بتوانند پژوهش 

خود را بر روی این منابع انجام دهند.
لطفی کامران با بیان اینکه دولت به اهمیت منابع رایانشی قدرتمند در پیشرفت کشور پی 
برده است گفت: وزارت علوم و دولت با اشراف به اینکه داشتن منابع رایانشی قدرتمند 
برای پیشرفت کشور بسیار مهم است، بودجه ای را به منظور تقویت سیستم رایانشی به 
دانشگاه ها اختصاص داده اند تا دانشگاه ها تقویت و افزایش سیستم رایانشی خود را در 

برنامه قرار دهند.
وی در ادامه افزود: به منظور اجرای مطلوب این طرح، دانشگاه های کشور عالوه بر تامین 
نیازهای س��خت افزاری، الزم است تا زیرساخت های نرم افزاری مورد نیاز برای مدیریت 
بهینه منابع س��خت افزاری و ارائه سرویس مناسب به دانشجویان و پژوهشگران را نیز 
تامین نمایند. با تغییرات اندکی در میان افزار تورین ملی می توان از آن برای مدیریت 
بهینه منابع رایانشی یک دانشگاه استفاده کرد. دانشگاه ها می توانند از میان افزار تورین 
ملی برای مدیریت منابع سخت افزاری و ارائه سرویس های نوین رایانشی از قبیل ماشین 

مجازی و پردازش داده های عظیم بر روی منابع پردازشی خود استفاده کنند.

 
وی در ادامه به ظرفیت های کارآفرینی حاصل از اجرای این طرح اش��اره کرد و افزود: 
چنانچه خروجی این طرح به عنوان س��کویی برای استفاده بخش صنعت در پردازش 
سریع مورد بهره  برداری قرار گیرد، می  تواند زمینه ایجاد شرکت های دانش بنیان و نوپا 
را فراهم کند.دکتر فقیهی با ابراز رضایت از پیشرفت طرح در فازهای اول و دوم آن بر 
ضرورت شناسایی کاربردهای مرتبط با پردازش تورین در سایر کشورهای توسعه یافته 
تاکید کرد و گفت: بازی  های رایانه  ای، داده  های حجیم در حوزه  های مختلف از جمله 
پزش��کی می  تواند به عنوان زمینه  های صنعتی برای بهره گیری از س��کوی تولیدشده 
در این طرح محس��وب ش��ود.وی بر لزوم حمایت  های مادی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از این طرح تاکید و درباره سایر زمینه های حمایتی، خاطرنشان کرد: 
یکی از اقدامات حمایتی معاونت بازارس��ازی و توسعه بازار سرویس  های تولیدشده در 

این طرح خواهد بود.

  منابع محاسباتی در دانشگاه ها یکپارچه می شوند
پژمان لطفی کامران، دانشیار پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش های بنیادی و 
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پشت پرده کسب درآمد توسط شبکه های اجتامعی

درآمدزایی از کاالیی به نام کاربر ساده انگار
تصور کنید دسترسی به جست وجوگرهایی مثل گوگل یا یاهو برای مدتی در کشور قطع شود. این 
اتفاق می تواند برای حوزه های مختلف مثل سیس�تم آموزش�ی تاثیرگذار باشد و در این راستا طرح 
و تقویت یک جست وجوگر بومی از همین دریچه توجیه پذیر و ضروری به نظر می رسد.طرح و ایده 
جس�ت وجوگرهای بومی تقریب�ا در دوره دوم دولت احمدی نژاد مطرح ش�د که موضوعیت آن هم 
حلقه تهدیدات و تحریم هایی بود که هر روز بر علیه کش�ور تنگ تر می ش�د. همین مس�اله نیاز به 
ایجاد گزینه های داخلی تولیدات و خدمات خارجی را چند برابر می کرد. جویشگر بومی یکی از این 

گزینه های جایگزین داخلی است که همچنان از اهمیت برخوردار بوده و به آن توجه می شود.

اینکه کاربران با حضور در شبکه های اجتماعی مجموعه ای از اطالعات شخصی شان را 
به جای می گذارند، موضوع تازه ای نیست، اما کمتر کسی از حجم و گستره این اطالعات 

آگاهی دارد. هشدارها نیز تا کنون به هوشیاری بیشتر منجر نشده است.
نقل قولی تکان دهنده در ارتباط با شبکه های اجتماعی وجود دارد که پرده از ماهیت کار 

آن ها و همچنین ساده انگاری بسیاری از کاربران این شبکه ها بر می گیرد.
گفته اند: »اگر تو برای استفاده از خدمات خاصی نیازی به پرداخت پول نداری، بدان که 

خودت بدل به کاال و محصول شده ای.«
این نقل قول در مورد شبکه های اجتماعی کامال صدق می کند. زندگی بسیاری از شهروندان 

و به ویژه جوانان بدون شبکه های اجتماعی معنی خود را از دست داده است.
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از خود می پرسند که فیسبوک و توییتر و واتس اپ 
هزینه کالن خود را از کجا تامین می کنند؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده است: از طریق 
خدمات کاالیی به نام کاربر. در واقعیت امر کاربران شبکه های اجتماعی هزینه استفاده از 
خدمات این شبکه ها را با اطالعات خود می پردازند. اطالعاتی که به منظور تبلیغ هدفمند 

مورد استفاده و در بسیاری مواقع مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

  زندگی در خانه شیشه ای
حضور در دنیای مجازی را شاید بتوان به زندگی در خانه ای شیشه ای تشبیه کرد. کاربر 
به ویژه در ش��بکه های اجتماعی اطالعات بسیاری از خودش فاش می  کند. اطالعاتی که 
شاید تک تک  شان حامل هیچ ارزش خاصی نباشد، اما مجموعه آن ها بدل به یک »بانک 

اطالعاتی« ارزشمند می شود.
هرچه حضور و فعالیت کاربر در ش��بکه های اجتماعی گسترده تر باشد، اطالعاتی که از 

خودش منتشر می کند، بیشتر خواهد بود.
حضور در شبکه های اجتماعی به معنی آن نیست که ما اطالعات خود را صرفا با دوستان 
و اعضای خانواده خود به اشتراک می گذاریم، بلکه در واقع امکان دسترسی افراد »ناباب« به 

این اطالعات را نیز فراهم می کنیم.
بس��یاری از کاربران گمان می کنند با استفاده از هویت جعلی و دادن آدرس غلط درباره 
مکان زیست و کار خود، مانع از افشای اطالعات اصلی خودشان می شوند. اگرچه استفاده از 
چنین روشی تا حدودی می تواند در پنهان کردن هویت موثر باشد، اما اختفای این بخش از 

اطالعات در برابر سیل اطالعاتی که کاربر از خود بر جای می نهد، بسیار ناچیز است.

  چه اطالعاتی در اختیار شبکه ها می گذاریم؟
با نصب هر اپلیکیشن و با بازدید از هر سایتی کاربر عمال اطالعات زیادی از فعالیت و حضور 

خودش در فضای مجازی تولید می کند.
کاربر باید بداند که پس از انتشار اطالعات شخصی و خصوصی بر روی شبکه های اجتماعی، 

به این اطالعات خصلتی عمومی داده است.
گردآوری این اطالعات از س��وی شبکه های اجتماعی نیز امری الزاما غیرقانونی نیست. 
در بخش توضیحات حقوقی و حریم اطالعات شخصی شبکه ها، بندهای مربوط به حق 
اس��تفاده از این اطالعات برای مقاصد تجاری پیش بینی شده است. بسیاری از کاربران 

معموال به این بخش مراجعه نمی کنند و آگاهانه گزینه های مطلوب را بر نمی گزینند.
اطالعاتی که کاربر از خود برجای می گذارد در چند سطح ذخیره می شوند. اطالعات پایه 
و عمومی شامل نام، آدرس، ایمیل و تاریخ تولد می شوند، اما اطالعات تکمیلی هم تولید 
می شوند، از جمله اینکه این کاربر مشخصا با چه کسانی و به چه میزانی در تماس و ارتباط 

است؟
اطالعاتی که شبکه های اجتماعی از کاربران و اعضای خود گردآوری می کنند با یکدیگر 
تفاوت دارند. به عنوان نمونه، فیس بوک به منظور استفاده هدفمند تبلیغاتی اطالعات 
دیگر کاربر را نیز ضبط می کند. از آن نمونه اند: جنیست، سن، محل زندگی، اطالعات 
سخت افزاری نظیر استفاده از کامپیوتر یا تلفن هوشمند و همچنین فعالیت های کاربر 
بر روی فیس بوک و از جمله مواردی که کاربر مطلبی را به اشتراک گذاشته و یا اینکه 
کاربر کدام موضوع را پسندیده و کدام صفحات را به لیست عالقمندی های خود افزوده 

است.
از آن گذش��ته، ش��بکه های اجتماعی پ��س از ارزیابی این اطالع��ات کاربران را حتی 
دسته بندی نیز می کنند. مثال عده ای را در بخش مربوط به کسانی می گذارد که از میهن 
خود دور هستند و عده ای را در بخش کسانی که به طور مرتب در سفرند. بدیهی است 

که چنین اطالعاتی برای تبلیغات هدفمند می تواند بسیار سودمند باشند.
سایت تله کوم آلمان در همین رابطه با یولیان گراف، یکی از کارشناسان مرکز حمایت 
از مصرف کنندگان ایالت نوردراین وستفالن گفت وگو کرده است. بنا بر اظهارات گراف، 
فیس بوک حتی کاربرانی را دس��ته بندی می کند که دوستان نزدیک شان به زودی روز 

تولدشان فرا می رسد. از این اطالعات نیز برای تبلیغات هدفمند استفاده می شود.

  کوکی ها و شناسایی یگانه
اطالعاتی که کاربران در شبکه های اجتماعی از خودشان به جا می گذارند با اطالعاتی 
که حضور اینترنتی آنها ایجاد می کنند، تکمیل می شود. در واقعیت امر، کاربر به دو 
ش��یوه اطالعات انبوه تولید می کند. نخس��ت از طریق ایجاد »کوکی ها« و دیگری از 

.single sign on طریق »شناسایی یگانه« یا
هر صفحه ای که کاربر فرا می خواند، بر روی مروگر وب او تولید )Cookies( کوکی 
می کند. وجود این کوکی ها کار وب گردی را تسهیل می کند و از این منظر برای کاربر 
مفید واقع می شود و از جانب دیگر، همین کوکی ها اطالعات ثبت شده ای هستند که 

می توانند مورد سوءاستفاده هکرها واقع شوند.
اس��تفاده از روش »شناسایی یگانه« نیز این مزیت را دارد که کاربر پس از ورود مثال 
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به فیس بوک با همان نام کاربری و اس��م رمز می تواند از امکانات شبکه های دیگر 
نیز بهره گیرد. اما، همین روش باعث می شود که آدرس ایمیل کاربر و همچنین 

لیست دوستان او قابل دسترس شود.

  خطرات امنیتی و سارقان هویت
پرسش این است که سرنوشت اطالعات گردآوری شده توسط شبکه های اجتماعی 
چیست و از آن ها چه استفاده هایی می شود؟ تردیدی نیست که مجموعه اطالعات 
گردآوری شده برابر با جمع جبری این اطالعات نبوده بلکه این اطالعات در کنار هم، 

باعث ایجاد اطالعات پیچیده تر و مهم تر می شوند.
سارقان هویت می کوشند به اطالعات شخصی شما در شبکه های اجتماعی دست یابند. 
حتی اگر شما سیستم خود را در باالترین سطح امنیتی آن تنظیم کرده باشید، امکان 

سرقت اطالعات شما از سوی هکرها همیشه وجود دارد.
به عنوان نمونه، دسترسی به آدرس ایمیل شما به سارقان و هکرها این امکان را می دهد 
که از طریق مراجعه به س��ایت ها و کلیک کردن بر روی »اس��م رمز خود را فراموش 
کرده اید«، عمال به اطالعات حساب کاربری ایمیل شما دست یابند. بنابراین اگر سارق 
هویت بتواند به اطالعات مربوط به حساب کاربری ایمیل شما دست یابد، می تواند به 

همه اطالعات دیگر نیز دسترسی پیدا کند.

  انتقال خطر از یک کاربر به دیگران
هرگاه کاربر در تنظیم رفتار خودش در شبکه های اجتماعی محتاط نباشد، می تواند هم 
به دسترسی سارقان هویت به اطالعات خودش کمک کند و هم امکان دسترسی به 

اطالعات دوستان خود را در شبکه های اجتماعی فراهم سازد.
مهم ترین مشکل در این بین اعتماد بیش از حد کاربر به موازین امنیتی و تنظیمات 
سیس��تم خودش است. بس��یاری از کاربران گمان می کنند که با سوار کردن برنامه 
آنتی ویروس و ایجاد دیوار آتش )فایروال( جلوی خطرات امنیتی دستیابی به اطالعات 

خودشان را گرفته اند.
برخی از کاربران هم گمان می کنند که اطالعات مهمی ندارند که دسترسی به آن ها 
برای کس��ی سودمند باش��د و از این رو، نیازی به پنهان کردن اطالعات خود حس 
نمی کنند. همین سهل انگاری می تواند خطرات بسیاری برای خود این کاربر و شبکه 

دوستان و خانواده او به همراه داشته باشد.
گروهی از کاربران نیز گمان می کنند که همه اطالعات آن ها »لو رفته« است و از این 
رو، نیازی به حفاظت اطالعاتی ندارند. حال آنکه، هر کاربری موظف است دسترسی 
به اطالعات شخصی خودش را دشوارتر سازد و نه اینکه آن ها را به سادگی در اختیار 

دیگران قرار دهد.

  راه های مقابله
 مهم ترین کار انتخاب یک رمز عبور پیچیده اس��ت. هرچه رمز عبور شما پیچیده تر 
باشد، امکان کشف آن دشوارتر می شود. در انتخاب رمز عبور بهتر است از حروف بزرگ 
و کوچک و عالئم و نشانه ها هم استفاده شود. گرچه دسترسی به کد های نرم افزاری، 

امکان رمزگشایی از پیچیده ترین رمزهای عبور را نیز فراهم می آورد.
استفاده از تاریخ تولد یا نام افراد خانواده در مقابل بدترین شیوه به حساب می آید. سارقان 
هویت به راحتی می توانند از طریق شبکه های اجتماعی و پست  های کاربران به این اطالعات 

دست یابند.
به عنوان نمونه بسیاری از سایت ها برای احیای امکان دسترسی مجدد پرسش های تکمیلی 
تعیین می کنند. به عنوان نمونه، اولین خودروی شما، نام کوچک مادر، نام بهترین دوست 
و مسائلی از این قبیل. بدیهی است که دسترسی به این اطالعات از طریق مرور اطالعاتی 
که کاربران در شبکه های اجتماعی بر جای می نهند کار دشواری نیست. کافی است کاربر 

عکسی از دوست خود پست کند یا تولد مادرش را تبریک بگوید.
یکی دیگر از توصیه ها، پنهان کردن محل زندگی است. پدیده ای که عمال امروزه با توجه به 
خدمات اپلیکیشن های متفاوت تقریبا غیر ممکن شده است. کاربر برای دریافت گزارش هوا 
یا سفارش غذا و یا خدمات مشابه دیگر باید دسترسی به اطالعات مربوط به محل حضور 

خود را آزاد سازد.
بسیاری از کاربران با کلیک بر یک لینک ناشناس امکان دسترسی هکرها به کدهای پنهان 
کامپیوتری خود را فراهم می آورند. آن ها پس از دریافت این کدها می توانند به سادگی به 
سیستم کاربر ویروس وارد کرده و اطالعات زیادی و از جمله اطالعات بانکی  آن ها را به 

چنگ آورند.
از این رو توصیه می شود که کاربر پیش از کلیک روی لینک دریافتی، در سمت چپ و پایین 
مرورگر وب خود لینک پنهان پشت آن را مشاهده کند. تنها در صورت آشنا بودن لینک، 
باید بر روی آن کلیک کرد.افزون بر این پاک کردن مرتب کوکی ها و انتخاب گزینه های 
موجود در تنظیمات شبکه ها و از جمله تعیین سطح دسترسی به اطالعات حساب کاربری 

نیز می تواند از خطرات احتمالی بکاهد.
منبع: دویچه وله

هر صفحه ای که کاربر فرا می خواند، بر 
روی مروگر وب او تولید )Cookies( کوکی 
می کند. وجود این کوکی ها کار وب گردی را 
تسهیل می کند و از این منظر برای کاربر 

مفید واقع می شود و از جانب دیگر، همین 
کوکی ها اطالعات ثبت شده ای هستند که 
می توانند مورد سوءاستفاده هکرها واقع 

شوند.
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ماهی که
گذشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بر 
اساس بندهای 67، 68 و 69 برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
و اولویت برنامه های اعالمی رییس جمهوری برای دولت دوازدهم پیگی��ری و اج��را 
می شود. در حال حاضر با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رایزنی و مکاتبه برای 

تبیین سیاست های کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم.
به گزارش خبرنگار نسل چهارم، مهندس محمد جواد آذری جهرمی در نشست خبری 
با خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه اشتغال و آماده سازی زیرساخت ها در این حوزه هم 
تکالیفی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است، اظهار داشت: توازن و کاهش 
شکاف دیجیتالی یکی دیگر از تکالیفی است که بر عهده این وزارتخانه در برنامه ششم 

توسعه گذاشته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: رییس جمهوری اصولی را نیز در پیوست 
حکم وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم ابالغ کرده اس��ت که مسیر ما را در این حوزه 
مش��خص می کند و برنامه خود را در وزارت ارتباطات بر اس��اس همین اصول آغاز 

کردیم.
وی یکی از این اصول را استفاده از جوانان و توجه به ظرفیت جوانان در عرصه ارتباطات 
و فناوری اطالعات عنوان کرد و گفت: تالش کردیم که از بدنه این وزارتخانه و از نسل 
دوم دهه 50 در عرصه وزارت ارتباطات در حوزه معاونین استفاده شود و سایر انتصابات 

در شرکت ها و سازمان های تابعه نیز با این چهارچوب پیش رفته است و ادامه دارد.
آذری جهرمی اس��تفاده از ظرفیت بانوان را یکی دیگر از اولویت های مطرح شده در 
این دولت و وزارتخانه بیان کرد و افزود: به دلیل اینکه در گذشته در سطح معاون وزیر 
کادرسازی انجام نشده بود اما تالش شد در سطح سازمان ها و شرکت های تابعه از 

ظرفیت بانوان استفاده شود.
وی تدوین نظام مقابله با حوادث در فضای سایبری و حمایت از پیام رسان های بومی 
را از مصوبات شورای عالی فضای مجازی بیان کرد و گفت: برای اجرایی کردن مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی کمیته های تشکیل شده است و از ظرفیت مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران نیز در این حوزه استفاده می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، موضوع اینترنت و کودک را یکی از مسایل مهم در 
حوزه فضای مجازی عنوان کرد که در 100 روزه فعالیت این دولت پیگیری شده است 
و در ادامه افزود: فضای مجازی در حال حاضر یک فضای همگن برای تمام سنین است 

استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در بدنه مدیریت وزارت ارتباطات

حمایت از اکوسیستم های تولید محتوا  برای کودکان در فضای مجازی

  گزارش عملکرد 100 روز نخست وزیر ارتباطات در نشست خبری؛

برنامه ریزی برای افزایش سه برابری حجم ترانزیت ارتباطات کشور

و ما به عنوان حاکمیت باید شرایطی را فراهم کنیم که خانواده ها بتوانند همراه فرزندان 
خود از فضای مجازی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: باید در این حوزه از اکوسیس��تم های تولید محتوا برای کودکان در 
فضای مجازی حمایت شود و در برنامه ای که برای این کار تهیه شده است، هدف ما، 
رشد و توسعه اقتصادی فعالیت هایی که در حوزه تولید محتوا و اپلیکیشن برای کودکان 

در فضای مجازی فعالیت می کنند، است.
آذری جهرمی با بیان اینکه با نظام فعلی دو برابر کردن بازار ارتباطی کشور ممکن نبود، 
گفت: یکی از بزرگ ترین مسائل بحث تعرفه اینترنت بود. نظام تعرفه درست و حمایتگر 
نبود و با بازار اینترنت موبایل تداخل داشت، اما حاال شرایط با مصوبه جدید ایجاد شده 
است تا تعرفه های جذاب ارائه شود. همچنین از ترافیک داخلی برای حمایت از تولید 

محتوا حمایت می شود.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل توسعه بخش روستایی است. باید زیرساخت ها ایجاد 

شود و از آن به صورت بهینه استفاده شود، در حقیقت وظیفه ما ارائه خدمات است.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: بحث ترانزیت ارتباطات از موضوعات مهم بوده است و 
باید حجم ترانزیت ارتباطات کشور سه برابر شود. همچنین پیش بینی کردیم که در سال 
اول راه اندازی پروانه هایی که آماده است بازار توسعه کشور دو و نیم برابر رشد داشته که 

این می تواند باعث ایجاد رقابت و ایجاد بستری بهتر برای مردم شود.
آذری جهرمی با اشاره به سایر اقدامات وزارت ارتباطات، گفت: توجه به کیفیت خدمات 
پیگیری شکایت های پیامک های مزاحم از اقدامات وزارت ارتباطات بوده است. البته یکی 
از موضوعات مهم درباره ارسال پیامک این است که ارسال پیامک از سوی شماره های 
مردم پیگیری و کنترل شده است اما از دید مردم، اپراتورها بزرگ ترین مشکل هستند. 
همچنین ارسال پیامک از سوی کسب و کارها مجاز نیست و برخالف قانون و مقررات 

تلقی می شود.
آذری جهرمی درباره بهبود کیفیت سرور بازی های ویدئویی، گفت: جلسات مداومی با 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای و وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی انجام شده است که قصد 
داریم کیفیت بازی هایی که محتوای آنها غیرمجاز نیست را از نظر بهبود وضعیت سرور 

در دستور کار قرار دهیم.
وزیر ارتباطات درباره مشکالت کسب و کارهای نوین، گفت: هم اکنون کسب و کارها دو 
مشکل اساسی دارند، اولین موضوع مربوط به نهادسازی و نحوه انحالل است و دومین 
بحث مربوط به بحث سرمایه گذاری یعنی باال بودن سود بانکی است که باعث شده 

است سرمایه گذاری در این حوزه مشکالت باالیی داشته باشد.
آذری جهرمی با اش��اره به بحث ترافیک داخلی و تعداد سایت هایی که برای ترافیک 
داخلی در نظر گرفته شده است، گفت: رقم 500 سایت برای محاسبه ترافیک داخلی 
مناس��ب نیست. یکی از چالش های اصلی شمارش و اطالع رسانی مشترک در بحث 
ترافیک داخلی و سایت های مشمول این بحث بود. هم اکنون همه سایت هایی که منشاء 
داخلی دارند 50 درصد ترافیک ارزان تر دریافت می کنند یعنی در مدل جدید اینترنت 

میزان محاسبه ترافیک داخلی نسبت به بین الملل نصف است.
وی افزود: دو راه  حل برای شمارش سایت های با ترافیک داخلی وجود دارد؛ یکی هر 
کس که به زیرساخت های داخلی متصل است و دیگری هر کس که صاحب سایت 
است طی یک فراخوان، سایت خود را برای محاسبه ترافیک داخلی به سازمان تنظیم 
مقررات اعالم کند. تا هفته آینده اعالم می کنیم که منظور از سایت های داخلی در بحث 

استفاده از ترافیک داخلی برای کاربران چه سایت هایی هستند.
آذری جهرمی، خاطرنشان کرد: کاربران کم مصرف در مدل جدید اینترنت می توانند 
به جای اینکه به سراغ سرویس های جدید بروند از بستر اینترنت نسل چهارم ثابت یا 
اینترنت موبایل نیاز خود را برطرف کنند چرا که این سرویس ها تفاوت هزینه کمی دارند 

و برای کاربری که مصرف کمی دارد مناسب است.
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بازار بخش ارتباطات ثابت کشور قابلیت رشد باالیی دارد

  اگر مالحظات محقق نشود، تلگرام و 
اینستاگرام محدود خواهند شد 

  ایران پرچم دار انقالب صنعتی چهارم در 
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ساختار سازمان فناوری اطالعات، با اقتصاد دیجیتال متناسب نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: س�اختار و ماموریت س�ازمان فناوری اطالعات که باید س�ازمان 
توسعه ای باشد در حال حاضر تناسبی با اقتصاد دیجیتال ندارد.

به گزارش خبرنگار نس�ل چهارم، مهندس محمدجواد آذری جهرمی، در صبحانه  کاری هیات رئیسه  اتاق 
بازرگانی ایران، گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه 
درباره آن اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد قابل توجه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه فناوری اطالعات که زیرساخت توسعه  اقتصاد دیجیتال است 
در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را 
نداریم نباید انتظار داشت که برنامه ی مدونی در حوزه ی اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه ی 

توسعه ی فناوری اطالعات یک شاخص گذشته شده است.
او افزود: مهمترین پیام اقتصاد دیجیتال و تحولی که ایجاد می کند، ترکیب بخش های مختلف با هم و ایجاد 

ارتباط های درون بخشی و ایجاد نزدیکی بین انها می باشد.
وی ادامه داد: پس�ت بانک و منطقه  اقتصادی پیام زیرس�اخت های خوبی برای توسعه  اقتصاد دیجیتال در 
حوزه  ارتباطات هستند و اگر ما در مسیر توسعه  اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی دقیقی نداشته باشیم و حرکت 
نکنی�م، ن�ه تنها در عرصه  فناوری، بلکه در اقتصاد هم بازنده خواهیم بود؛ چرا که دنیا به فکر اس�تفاده از 
فرصت های اقتصاد دیجیتال است که فرصت های بی نظیری است و اگر ما از این فرصت ها استفاده نکنیم 

تهدیدهایش دامنگیرمان خواهد شد.
آذری جهرمی در بخش دیگری از س�خنانش، گفت: عدم تناسب س�اختاری و نهادی وزارتخانه با توسعه  
اقتصاد دیجیتال مشهود است، به نحوی که ساختار و ماموریت سازمان فناوری اطالعات که باید سازمان 

توسعه ای باشد در حال حاضر تناسبی با این مهم ندارد.

وزیر ارتباطات خاطرنش�ان کرد: وزارت ارتباطات در کش�ور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در 
بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت 

کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.
آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئوالن 
کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت های بی نظیر 

است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده 
است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به 

اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در حال حاضر، حجم بازار ارتباطات کشور 35 هزار میلیارد تومان 
است که مطابق تکلیف برنامه ی ششم باید 2.5 برابر شود. در همین حال توسعه در بخش تلفن همراه رخ 
داده است و طبیعتا نمی توان آن را 2.5 برابر کرد، اما بازار بخش ثابت نشان می دهد یک دهم چیزی است 

که باید باشد و می توان آن را توسعه داد و تا حجم 2.5 برابری رساند.
مهندس جهرمی در بخش دیگری از سخنانش، پیشنهاد داد که تبدیل نظام صنفی رایانه ای به نظام صنفی 
فناوری اطالعات و س�ندیکای صنعت مخابرات به سندیکای ارتباطات صورت گیرد و تاکید کرد که البته 
ما هم قول حمایت از هم نظام صنفی و هم س�ندیکا را خواهیم داد و در کمیس�یون ها نماینده هایشان را 

خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در صورت 
عدم همکاری ش��بکه های پیام رس��ان خارجی، 

به سمت سیاس��ت های محدودکنندگی پیش 
می رویم، به مدیران کانال های تلگرام توصیه کرد 

در یک شبکه بومی نیز فعال باشند.
دکترس��ید ابوالحس��ن فیروزآبادی در بازدید از 

نمایش��گاه رس��انه های دیجیتال با اشاره به پایش 
شبکه های اجتماعی، گفت: با مدیران تلگرام و اینستاگرام 

در ح��ال مذاکره هس��تیم تا بتوانیم قابلیتی را ایج��اد کرده تا 
سیاست های حفظ صیانت شبکه پیام رسانی را محقق کنیم. اگر این 
مالحظات محقق شود، مشکلی پیش نخواهد آمد در غیر این صورت 
م��ا اقدامات الزم را اتخاذ خواهیم کرد و تصمیم گیری هایی را در این 

زمینه انجام می دهیم.
وی بیان کرد: توصیه ما به کسانی که کار رسانه ای انجام می دهند این 
است که اگر دارنده گروه ها و کانال های بیش از 5 هزار کاربر هستند، 
در یک پیام رس��ان داخلی نیز فعال باشند تا اگر ما مجبور به اتخاذ 

سیاست های محدودکنندگی شدیم، لطمه ای به کار رسانه  ها نخورد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: پیام رسان های خارجی باید 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران را رعایت کنند و به انتشار مطالب 
خالف اخالق نپردازند. اگر با ما همکاری داشته باشند، مشکلی پیش 
نخواهد آمد در غیر این صورت به سمت سیاست های محدودکنندگی 

خواهیم رفت، البته تا حدودی همکاری هایی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: ش��ور جوانان تحصیل 
کرده این مرز و بوم البته با موانع بسیاری مواجه است که اگر این موانع 

رفع شوند، پرچم دار انقالب صنعتی چهارم در منطقه خواهیم بود.
مهندس آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت: رفع عقب ماندگی 
دوازده ساله کشور در عرصه ارتباطات و فن آوری اطالعات در مدت 
فشرده چهار سال اخیر اگر چه همواره با اعتراضاتی مواجه بوده است؛ 
اما از دیدگاه توس��عه اش��تغال و رفع بیکاری که در اکثر مش��کالت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کش��ور است، نقش بی بدیلی داشته 
است. شور جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم البته با موانع بسیاری 
مواجه است که اگر این موانع رفع شوند، جمهوری اسالمی ایران پرچم 
دار انقالب صنعتی چهارم در منطقه خواهد بود؛ رویایی که کشورهای 
منطقه با گویهای جادوئی و حمایت سران استکبار جهانی به دنبال 

تحقق آن برای خود هستند.
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  ضرورت تسریع در فرآیند تجاری سازی جویشگر بومی

4 هزار سیم کارت ارسال کننده  پیامک تبلیغاتی مزاحم مسدود شد

ماهی که
گذشت

 بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
نمایشگاه باکوتل آذربایجان

 تا یک سال دیگر باید تمام دستگاه های 
ارتباطی سیم کارت خور رجیستر شوند

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با حضور در نمایش��گاه باکوتل به 
هم��راه الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و هولین ژائو دبیرکل 

ITU، از نمایشگاه و غرفه استارت آپ های ایرانی بازدید کرد.
نمایشگاه بین المللی باکوتل 2017، با حضور وزرای ارتباطات ایران، 

روسیه، ترکیه، آذربایجان و دبیرکل ITU در آذربایجان برگزار شد.
با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 9 اس��تارت آپ ایرانی 

موفق به حضور در این نمایشگاه شدند.

سامانه رجیستری طوری طراحی شده است که تمام دستگاه هایی که 
س��یم کارت استفاده می کنند در یک بازه زمانی بعد از اجرای کامل 
تحویل موبایل می توانند اضافه شوند و این امر دیده شده است ولی 
اجرای آن حداقل یک سال طول می کشد.امیر اسحاقی، دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در نشست خبری مجمع 
واردات موبایل و در پاسخ به سوال خبرنگار نسل چهارم مبنی بر اینکه 
آیا طرح رجیس��تری مختص موبایل است یا سایر لوازم الکترونیکی 
همچون تبلت و لپتاپ و غیره را شامل می شود؟ گفت: سامانه همتا 
درباره تجهیزات سیم کارت خور است.وی ادامه داد: در قدم اول موبایل 
و تبلت است ولی سامانه طوری طراحی شده است که به عنوان مثال 
دستگاه های ارتباطی مانند یک سری پیجرها یا جی پی اس ها و تمام 
دستگاه هایی که سیم کارت استفاده می کنند در یک بازه زمانی بعد از 
اجرای کامل تحویل موبایل می توانند اضافه شوند و این امر دیده شده 

است ولی اجرای آن حداقل یک سال طول می کشد.

رییس پژوهش�گاه ارتباطات و فن�اوری اطالعات بر 
ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسریع در 
فرآیند تجاری سازی جویشگر بومی تاکید کرد.دکتر 
محمد خوانس�اری، درباره پیشرفت طرح جویشگر 
بومی، گفت: در طرح جویشگر بومی به دنبال تسریع 
در فرآیند تجاری سازی حوزه این جویشگر هستیم.
وی تصری�ح کرد: فرآیند ایجاد فن�اوری، ایجاد داده 
های محک و توس�عه پردازش مورد نیاز زبان فارسی 
به میزان بس�یارخوبی در جویشگر بومی انجام شده 
است.خوانساری با اشاره به اینکه در حوزه پذیرش این 
جویشگر در جامعه باید بیشتر کار شود، افزود: در این 
حوزه نیاز به آگاهی مدارس داریم و همچنین جویشگر 

خاص کودک و نوجوان را باید به عنوان زنجیره فعالیت در حوزه توس�عه خدمات کودک و نوجوان در فضای 
مجازی، داشته باشیم.وی تاکید کرد: البته فعاالن بازار کودک و نوجوان در حال حاضر از همین جویشگر استفاده 
می کنند؛ اما نیاز داریم با تسریع در این حوزه، کیفیت کار را نیز افزایش دهیم.رییس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات بر تغییر در روش اجرای جویشگر بومی تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که بخش خصوصی در 
جویشگر بومی سرمایه گذاری قابل برگشت انجام دهد.وی تصریح کرد: البته فضای بازار سازی این کار از طرف 
دولت ، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش، 

به وجود می آید مانند فعالیت های مشابه، که در کشورهای کره جنوبی، چین و روسیه انجام شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از قطع سرویس 4 هزار سیم کارت ارسال کننده  پیامک 
تبلیغاتی مزاحم بر اساس اعالم شکایت مردمی به سامانه 195 خبر داد و نحوه ی شناسایی پیامکهای مزاحم را 
تشریح کرد.حسین فالح جوشقانی، با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که باز هم شرایط را برای 
اعالم شکایت مردم از مزاحمت های پیامک های تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های 
باقی مانده از این سیم کارت ها نیز شناسایی و مسدود شوند.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
با اشاره به اینکه این سیم کارت ها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند، اضافه کرد: مسدود 
کردن سرویس پیامک این سیم کارت ها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.معاون وزیر ارتباطات با 
بیان اینکه حدود 150 هزار شکایت از پیامک های تبلیغاتی مزاحم به سامانه 195 ارسال شده است، توضیح 
داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها 50 درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته 
شد که مورد بررسی قرار گرفت.فالح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارتهای مزاحم ارسال 
کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به 5 مورد برسد و بررسیها نیز 
نشان دهد که شماره مورد نظر در 3 روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه 400 پیامک اقدام کرده است و 
مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از 
یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعالم شکایت 
از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای 

تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روشهای مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.
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  انتصاب چهار معاون جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

تفاهم نامه همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشکده پست و مخابرات ایران امضاء شد

ماهی که
گذشت

ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی 
با دانش��کده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
به منظور تحقق سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران در حوزه علم و 
فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری میان ستاد 
فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران بسته شد.
این تفاهم نامه باهدف فراهم آوردن زمینه برای شناسایی، گزینش و توسعه 
استارتاپ ها و صاحبان طرح ها منعقد شد تا  با شناسایی محصوالت آماده 
دارای پتانسیل رشد باال درنهایت اهداف اقتصاد دانش بنیان در مسیر رشد 

تحقق یابد. 
همچنین در راستای اجرایی س��ازی این تفاهم نامه ظرفیت های علمی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و دانش��کده علمی کاربردی 
پست و مخابرات به کار گرفته خواهد شد و اقدام به تأسیس و راه اندازی 
و حمای��ت از آغاز به کار مرکز ش��تاب دهی و نوآوری دانش��کده علمی 
کاربردی پست و مخابرات ایران از دیگر پیامدهای این تفاهم نامه است، 

که می توان به آن اشاره کرد.

 زمینه های همکاری و تعهدات کارفرما
طی امضای این تفاهم نامه ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی به حمایت فنی از تاسیس و راه اندازی مرکز شتاب دهی و نوآوری ؛انجام 
اقدامات الزم جهت تسریع در اخذ مجوزهای الزم برای تاسیس و آغاز به کار مرکز؛ 
انجام اقدامات الزم جهت تصویب تشکیالت مرکز در مراجع ذی صالح؛ کمک به تأمین 
منابع اطالعاتی موردنی��از برای فعالیت های مرکز با همکاری مجموعه ها و نهادهای 
ذی ربط و ذینفع؛ معرفی استارتاپ های فعال در حوزه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
فضای مجازی به مرکز و تسهیل شرایط و تسریع فرآیند اخذ تأیی��دیه دانش بنیان و 

مجوزه��ای موردنی��از برای استارتآپهای معرفی ش�ده متعه��د می شود.
همچنین حمایت از تجاری س��ازی طرح های موف��ق و معرفی آن ها به بهره برداران و 
متقاضیان به خصوص در دستگاه های اجرایی؛ حمایت از صادرات و بازار سازی برای 

محصوالت تجاری شده توسط استارتآپهای تحت پوشش مرکز و اطالع رسانی؛ معرفی 
فعالیت های مرکز ش��تاب دهی و نوآوری به فعاالن حوزه دانش بنیان همچنین ارائه 
مشاوره و راهنمایی فنی و مدیریتی در زمینه های مرتبط از دیگر تعهدات کارفرما در 

این تفاهم نامه است که می توان به آن اشاره کرد.

 زمینه های همکاری و تعهدات مجری
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران بر اساس اجرای این تفاهم نامه متعهد 
به اجرای  تاسیس، راه اندازی و راهبری مرکز شتاب دهی و نوآوری مطابق با آخرین 
اس��تانداردهای جهانی؛  تهیه گزارشات پیشرفت مراحل تاسیس و راه اندازی هر سه 
ماه یک بار به کارفرما ؛ ارائه بسته خدمات قابل ارائه به استارت آپ ها مطابق با تجارب 
موفق داخلی و خارجی  و ارائه گزارش منظم سه ماهه درباره عملکرد مرکز شتاب دهی 
و نوآوری، محصوالت تجاری ش��ده، طرح های موفق؛ خاتمه یافته و استارتآپهایی که 
با موفقیت دوره شتاب دهی را تکمیل کرده اند همچنین برگزاری منظم رویدادهای 

کارآفرینی و ارائه گزارش مکتوب از آن ها به کارفرما شده است.

طی حکمی توسط مهندس آذری جهرمی، دکتر 
سیدحسین دهدشتی به عنوان معاون امور دولت، 
مجلس و اس�تان های وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات منصوب شد.
دکتر دهدشتی، نماینده پیشین مردم آبادان در 
مجلس شورای اس�المی و مدیرکل سابق دفتر 
برنام�ه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس، 

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بوده است.
 

با حکم مهن�دس آذری جهرمی، دکتر مرتضی 
براری به عنوان مع�اون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و رییس سازمان فضایی ایران منصوب 

شد.
دکتر براری پیش از این، عهده دار مس�وولیت 
معاون امور دولت، مجلس و اس�تان های وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات بود.

مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، طی حکمی دکتر رسول سراییان را به 
عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس س�ازمان 

فناوری اطالعات ایران منصوب کرد.
مهن�دس جهانگ�رد پی�ش از این عه�ده دار 
مسوولیت معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان 
فناوری اطالعات ایران بود و رسول سرائیان نیز 
از جایگاه مدیرعاملی ش�رکت مخابرات ایران، 

عهده دار مسوولیت جدید شد.
 

وزیر ارتباط�ات و فناوری اطالعات در حکمی 
مهندس نصراله جهانگ�رد را به عنوان معاون 
فناوری و نوآوری منص�وب کرد.پیش از این، 
دکت�ر دوایی مرک�زی، عهده دار مس�وولیت 
معاونت فن�اوری و ن�وآوری وزارت ارتباطات 

بود.

طی احکام جداگانه ای، دکتر دهدشتی به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استان ها، دکتر براری به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران، دکتر سراییان به عنوان 
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطالعات ایران و مهندس جهانگرد به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات منصوب شدند.
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»ارزهای دیجیتال« ابزاری برای ایجاد شفافیت بی سابقه مالی 

رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

مع��اون وقت فناوری  و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: بی اعتمادی 
روزافزون در چرخه تولید و گس��ترش دانش، ب��ا فناوری هایی مانند زنجیره قالب ها 

)بالکچین( به اعتماد گسترده و سازنده تبدیل خواهد شد.
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی، در پنجمین همایش مدیران فناوری اطالعات کشور، 
گفت: یک موضوع مهم در چرخه تولید دانش و فناوری موضوع اعتماد بین نقش آفرینانی 
است که ازیک سو آزمایشات علمی را انجام و نتایج آنها را تحلیل و در قالب مقاالت علمی 
ارایه می دهند، و از س��وی دیگر نقش آفرینانی اس��ت که از نتایج این پژوهش ها بهره 
برداری نموده و بر روی تجاری سازی آنها و یا تکمیل پژوهش ها سرمایه گذاری می کنند.

وی ادامه داد: باید دستگاه ها و نهادها به یکدیگر اعتماد داشته باشند. برای مثال افرادی 
که در حوزه تولید مقاالت در حال فعالیت هستند باید بتوانند اطالعات خود را بدون 
نگرانی از دستکاری بعدی منتشر کرده و به صورت سامان یافته در اختیار دیگران قرار 
بدهند و دیگران نیز باید با اطمینان از سالمت فرایند علمی طی شده از نتایج آن بهره 
مند شوند.دوایی درباره ارتباط میان علم و فناوری اطالعات، گفت: چرخه تولید علم و 
فناوری بر اساس اعتماد شکل می گیرد و افزایش و کاهش داده  ها در خروجی انتشارات 
علمی مانند مقاالت علمی و پایان نامه ها باعث از بین رفتن اعتماد می شود. هم اکنون در 
دنیا  حدود 30 یا 40 دانشگاه اول بر اساس معیارهای نوین علمی و اثربخشی اجتماعی 
و اقتصادی امتیاز می گیرند و سایرین بیشتر بر اساس تعداد مقاالت و یا ارجاعات علمی 

رتبه بندی می شوند.
وی افزود: این آسیب، باعث شده است تا تولید انبوه مقاالت در دستور کار محققان به 
خصوص در جهان سوم قرار گرفته و نتیجتا گسترش خطر تقلب های علمی و احتمال 

عدم رعایت اخالق علمی در سطح جهان به یک معضل تبدیل شده است. با این فناوری 
امکان تغییر یا دستکاری در داده های علمی و همچنین امکان عدم رعایت امانت علمی 
به شدت کاهش خواهد یافت. تامین کنندگان مالی پژوهش های اصیل نیز فرایندهای 
مطمئنی را برای نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات و سیاست گذاری در اختیار خواهند 
داش��ت.وی خاطرنش��ان کرد: در کشور ایران تولید علم بر اساس مقاالت باعث ارتقاء و 
جهش کشور شد، اما همین امروز افرادی که موضوع افزایش تعداد مقاالت را در اولویت 
قرار داده بودند به خطر پدیده مقاله گرایی افراطی در برابر پژوهش های اصیل و اثر بخش 

علمی واقف شده اند.
دوایی با بیان اینکه بس��تر بالکچین که مبنایی ب��رای تصدیق جمعی و غیر متمرکز 
تراکنش های داده ای است و می تواند به توسعه فرایندهای تولید علم و دانش اصیل و 
گسترش و اثر بخشی آن کمک کند، گفت: بستر بالکچین ساختار زنجیره ای و توزیع 
شده دارد که در معروف ترین ارز رمزنگاری شده دنیا یعنی بیت کوین نیز استفاده شده 
اس��ت. البته نوع الگوریتم بالک چین به کار رفته در بیت کوین برای منظورهایی که 
تراکنش های داده ای زیادی دارند مناسب نیست زیرا باعث افزایش سرسام آور مصرف 

انرژی و آسیب های زیست محیطی خواهد شد.
وی ادامه داد: بالکچین می تواند عاملی مناسب در حوزه نشر اطالعات باشد بدین صورت 
که اگر کسی اطالعات را تغییر داده و یا دستکاری کند، فرایند تصدیق جمعی آن را کشف 
خواهد کرد. در حوزه تامین مالی پژوهش هم با این ابزار می توان از انجام فعالیت های 
معتبر مطمئن شده واعتبارات مالی مربوط به صورت خودکار و ایمن به حساب سازمان 
پژوهشی واریز شود و دیگر نیازی به فرایندهای تایید مرسوم  و مشکالت بانکی انتقال پول 

که امروزه با آن سر وکار داریم نباشیم.
دوایی تاکید کرد: وزارت ارتباطات حدود یک س��ال اس��ت که درباره بستر سامانه های 
بالکچین در حال مطالعه اولیه است و با برقراری بعضی ارتباطات بین المللی سعی در 

ایجاد شناخت بهتر از این فناوری نموده است و البته کار اصلی از این به بعد خواهد بود.
دوایی با اشاره به نگاه های مثبت و منفی راجع به ارزهای دیجیتالی در ایران گفت: ممکن 
است نگرانی های مطرح شده درباره پدیده پولشویی ناشی از توسعه ارزهای دیجیتالی 
موجب آن شود که ما از اهمیت موضوع بالکچین برای آینده خود در همه حوزه هایی که 

بر پایه اعتماد بنا شده اند، غافل شویم و این یک آسیب جبران ناپذیر است.
وی افزود: در واقع با یک رویکرد علمی در سیس��تم بانکی کش��ور حتی بحث ارزهای 
دیجیتالی می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد شفافیت بی سابقه مالی مورد استفاده قرار 
گیرد. بدیهی است که فناوری های اعتماد ساز مانند بالکچین بسیار فراتر از موضوعاتی 
چون بیت کوین کارکرد دارد و دامنه اثربخشی مثبت آن همه حوزه های علمی و صنعتی 

را در بر خواهد گرفت و ما هم باید به صورت دقیق برای آینده برنامه ریزی کنیم.

واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده 
پولشویی با سوء استفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.

به گزارش انگجت، واحد یادشده در ماه سپتامبر تاسیس شده و از آن زمان تاکنون هیچ 
پرونده قضایی را مطرح نکرده است.متهم اصلی در این پرونده پولشویی با سوءاستفاده 
از ارزهای دیجیتال شرکتی به نام PlexCorps ایجاد کرده که توسط فردی به نام 

دومینک الکروئیکس و شریک وی سابرینا پارادیس تاسیس شده است.
این دو نفر متهم هستند که با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ارزهای 
متعلق به سرمایه گذاران خود اقدام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد این شرکت 
از طریق پولشویی های خود 15 میلیون دالر به جیب زده و به سرمایه گذاران وعده 

سود 13 برابری نسبت به رقم سرمایه گذاریشان داده است.
این شرکت وعده داده که این رقم را در ظرف مدتی کمتر از یک ماه پرداخت می کند 
و در حال حاضر تمامی فعالیت های اقتصادی این شرکت متوقف شده تا از هرگونه 
سوءاستفاده آن جلوگیری شود. قرار است نتیجه تحقیقات در مورد این شرکت ظرف 

چند ماه آینده اعالم شود.
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هشدار در ارتباط با سرمایه گذاری در بیت کوین

با توجه به تحریم ها علیه ایران، بیت کوین  می تواند راهگشا باشد

مدیر بانک فرانسه درباره سرمایه گذاری در ارز مجازی »بیت کوین« به مردم و شهروندان 
هشدار داد و اظهار کرد که ارزش این ارز رمزنگاری شده واقعی نیست.به گزارش وب 
س��ایت fortune، این روزها بازار ارز مجازی و رمزنگاری شده موسوم به بیت کوین 
بسیار داغ شده است و همه جا خبر از ارزش باالی این ارز و سرمایه گذاری های متعدد 
در آن شنیده می شود.دولت های بسیاری نیز درباره سرمایه گذاری در این ارز مجازی 
که در اصل واقعیت ندارد، به مردم و شهروندان خود اخطار داده اند و همواره از ارزش 
پوچ و حبابی شکل آن سخن گفته اند.فرانسیس ویلروی دگاال - مدیرعامل بانک فرانسه 

- در جریان کنفرانسی در شهر پکن چین عنوان کرد: ارزش بیت کوین به هیچ عنوان 
واقعیت ندارد و بهای آن نیز تنها تحت تاثیر رش��د ناگهانی تقاضای مردم در سراسر 
جهان بوده است وگرنه این ارز مجازی، در هیچ کجای جهان ثبت نشده است بنابراین 
ارزش واقعی نیز ندارد . وی در ادامه تاکید کرد: هر کسی که به دنبال خرید و فروش 
یا سرمایه گذاری در بیت کوین است، باید تمامی خطرات و احتماالت را در نظر بگیرد و 
با پذیرش مسئولیت خود ، اقدام به سرمایه گذاری در این ارز مجازی و دیجیتالی کند 

چراکه دولت فرانسه به هیچ عنوان مسئولیتی در قبال آن نخواهد پذیرفت.
بیت کوین طی سال جاری، پس از افزایش تقاضاهای سازمان دهی شده برای استفاده 
از ارزهای رمزگذاری ش��ده و توس��عه مصرف اصلی و مالی از آن، بیش از 900 درصد 
افزایش قیمت داشته است.وی ادامه داد: بیت کوین به هیچ وجه بعنوان یک ارز شناخته 
نمی ش��ود و ارزش آن نیز تنها به صورت یک حباب اس��ت و ارزش مالی و اقتصادی 
ندارد، بنابراین ممکن اس��ت هر لحظه این حباب بترکد و ارزش و س��رمایه گذاری ها 
همگی بر باد برود. طی سال های اخیر، ارز مجازی بیت کوین توانسته است ارزش بسیار 
باالیی را برای خود ثبت کند و در آخرین مبادالت بازار جهانی، بیت کوین با رسیدن به 

رقم 11 هزار دالر رکورد جدیدی را ثبت کند.
البته کارشناس��ان و تحلیلگران پیشتر هم برآورد کرده بودند که تا پایان سال جاری 
میالدی قیمت این ارز از مرز 10 هزار دالرعبور می کند اما به نظرمی رسد روند افزایشی 
بهای بیت کوین سرعت و شتاب بیشتری گرفت و علیرغم باقی بودن کمتر از یک ماه به 

پایان سال جاری هم اکنون قیمت بیت کوین به بیش از 17 هزار دالر رسیده است.

یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی با اشاره به مزایای استفاده از بیت کوین ها به 
ویژه در فضای تحریم های مالی، نسبت به آسیب های این حوزه در صورت نداشتن 

اطالعات کافی درباره سازوکار پولهای الکترونیکی نیز هشدار داد.
مصطفی امیری در گفت وگو با ایس��نا، با بیان این که اساس��ا در فضای اینترنتی 
هیچ گونه مرکزیتی وجود ندارد، اظهار کرد: در گذش��ته موسسات مالی بزرگ و یا 
بانک های مرکزی کنترل فضای پولی را به عهده داشتند. در حالی که حاال در فضای 
مالی و اینترنتی جدید هر کسی می تواند هر تراکنشی را انجام دهد که مورد تایید 
نیز قرار بگیرد، ضمن این که در این فضا شفافیت تراکنش ها بیشتر از فضای سنتی 

است چراکه مبدا و مقصد تراکنش ها به راحتی قابل ردیابی است.
امی��ری درباره بیت کوین ها با بیان این که تنها تعداد مش��خصی بیت کوین در دنیا 
وجود دارد، گفت: این مس��اله ب��ه محدودیت ها در عرضه و تقاضا کمک می کند و 
کاربران می توانند مطمئن باش��ند که این حوزه در گذر زمان رش��دی منطقی را 
تجربه خواهد کرد. همانند طال که در اثر گذر زمان با توجه به ثابت بودن میزان آن 

از رشد معقولی برخوردار شد.
این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به مزایای بیت کوین ها برای شرایط 
حال حاضر کشور با توجه به وجود تحریم ها بر علیه کشور نیز اظهار کرد: به دلیل 
این ک��ه بیت کوین ها هیچ محدودیتی را از طرف هیچ سیس��تم مالی نمی پذیرد و 
حتی نظام مالی آمریکا هم نمی تواند کنترلی برروی آن داشته باشد، فضای ارزهای 
رمزنگاری ش��ده و بیت کوین ها بس��یار می تواند با توجه به تحریم ها علیه کش��ور 
راهگش��ا باش��د. با توجه به محدودیت مبادالت پولی این فضا می تواند بسیار برای 

مبادالت مالی و ارسال پول به خارج کشور مناسب باشد.
امیری با اشاره به سرعت باالی انجام مبادالت از طریق ارزهای رمزگذاری شده که 
بیت کوین نیز یکی از آنهاس��ت، خاطر نش��ان کرد: برای فرستادن پول به خارج از 
کشور قبال از طریق حواله ها و طی مراحل قانونی و بانکی اقدام می شد، اما در فضای 
بیت کوین ها و ارزهای الکترونیک تا سقف شش ساعت پول قابل انتقال خواهد بود 
و از همین طریق هم بسیاری از شرکت ها نیز برای تسهیل انتقال پول بین کشورها 

استفاده می کنند.

وی در ادامه  به مخاطرات استفاده از ارزهای رمزنگاری شده نیز اشاره و تصریح کرد: 
در این فضا ممکن است ریسک پولشویی باال برود، اما با توجه به این که تراکنش ها از 
ابتدا تا انتها مشخص شده، کافی است تا هویت یک نفر در این زنجیره مشخص شود. 
در زمان خرید بیت کوین ها فروشنده یکسری اطالعات هویتی را دریافت می کند که 
بعدا می تواند به عنوان اطالعات هویتی برای پیدا کردن مجرمان از آن استفاده شود، 
اما در حالت کلی در بالک چین ها با توجه به این که زنجیره مبادالت از ابتدا تا انتها 

تعریف شده است، کار پیدا کردن مجرمان هم راحت تر می شود.
این کارش��ناس حوزه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به ریسک باالی سرمایه  
گذاری در فضای بیت کوین ها، بیان کرد: هرکس��ی که می خواهد از بیت کوین ها به 
عنوان یک ابزار مبادالتی اس��تفاده کند باید از قبل نس��بت به طرز استفاده از آن 
آگاهی کامل داشته باشد تا دچار غافلگیری و ضرر و زیان نشود، اما امروز با توجه به 
موانعی که دراین حوزه وجود دارد اگر کسی بدون اطالعات کافی به سرمایه  گذاری 

در این حوزه اقدام کند احتمال شکست او باال خواهد بود.
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بانکداری 
الکترونیک

تاکنون هیچ دولتی مشخصا »Bitcoin« را به رسمیت نشناخته است

»روسیه« رتبه ی نخست در استفاده از سیستم پرداخت هوشمند با تلفن همراه

یک کارش��ناس حوزه پول الکترونیکی با اش��اره به گس��ترش رو به رشد پول های 
الکترونیکی در مبادالت فضای مجازی از عدم وابس��تگی ای��ن پول ها به ارز یا نهاد 

خاصی خبر داد.
سهیل شهیدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که حوزه پول های الکترونیک )بیت 
کوین ها( در دنیا روز به روز در حال گس��ترش هستند، گفت: در ایران اما چیزی به 
عنوان پول الکترونیکی نداریم؛ هرچند ظاهرا قرار است برنامه هایی برای ارز رمزی در 
آینده در ایران نیز اعالم ش��ود. در حالی که در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته و 

خصوصا چین این حوزه از تبادالت مالی الکترونیکی بسیار رشد یافته است.
او ب��ا ارائه تعریف��ی از بیت کوین ها، ادامه داد: از لحاظ الگوریتم��ی پول ها یا ارزهای 
الکترونیکی، سیس��تم های پولی الکترونیکی هس��تند که به واسطه بالک چین ها 
مدیریت و اداره می شوند. اینگونه پول ها هیچ گونه وابستگی به هیچ کجا ندارند بلکه 
توس��ط شبکه ای از کاربران مختلف مدیریت می شوند. این سیستم پولی متفاوت از 
سیس��تم هایی مانند »پیپل« یا »وب مانی« یا دالر در آمریکا هس��تند چرا که اینها 
از س��وی یک نهاد مش��خص ارائه و حمایت می ش��وند اما بیت کوین ها یا پول های 
الکترونیکی متولی خاصی ندارند و توسط مجموعه ای از همه کاربران شبکه مدیریت 

می شوند.
این کارشناس در ادامه با تاکید بر این که بیت کوین ها فاقد مرکزیت خاصی هستند، 

به عدم امکان سوءاستفاده و هک این پول اشاره و اظهار کرد: این پول ها از یک شبکه 
متصلی از پردازنده هایی که در سراسر دنیا به اینترنت متصل می شوند به وجود می آید و 
مبادله می شود. بیت کوین ها در واقع رشته ای از کاراکترها هستند که وقتی می خواهیم 
پولی را انتقال دهیم همه باید این انتقال را اعتبارسنجی کنند و تایید کنند که این پول 
از فالن حساب به فالن حساب منتقل می شود. به خاطر وجود این نظارت هست که 
می گویند کسی نمی تواند دراین سیستم نفوذ کند، چرا که باید با حجم عظیمی از افراد 
روبه رو شوند و آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند بیش از 51 درصد از نودهایی که در 

این سیستم هستند را هک کنند.
شهیدی همچنین با اشاره به دیگر خصوصیات بیت کوین ها  اظهار کرد: »بیت کوین« 
بسیار تقسیم پذیر است و به همین خاطر می توان ریزترین تراکنش ها را با آن انجام داد 
و حتی کمترین مبالغ را هم از طریق این درگاه  انتقال داد؛ ضمن اینکه نرخ کارمزد 

بسیار پایینی هم دارد.
او  اظهار کرد: سیستم بیت کوین را می توان در بسیاری از فعالیت های مجازی نیز مورد 
استفاده قرار داد به این صورت که با نصب درگاه بیت کوین در سایت ها و شبکه های 
مجازی می توان نرم افزارها و یا حتی کاالهایی که برای فروش تولید شده اند را مبادله 

کرد.
شهیدی در پایان بیت کوین را یک فرصت برای شرایط حال حاضر اقتصادی کشورمان 
ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تحریم ها اس��تفاده از بیت کوین ها می توانند در بحث 
توس��عه گردشگری و گش��ایش مبادالت مالی بسیار راهگشا باشد، چرا که پول های 
الکترونیکی هیچ وابستگی به دالر یا هر پول دیگری ندارند و تحت تاثیر شرایط سیاسی 

عمل نمی کنند.
تاکنون هیچ دولتی مشخصا »Bitcoin« را به رسمیت نشناخته است و تنها برخی 
از دولت ها بر کاال بودن آن صحه گذاش��ته اند. به لحاظ فنی و کارکردی بیت کوین 
نوعی پول دیجیتال بر پایه ش��بکه همتا به همتا، امضای دیجیتال و یا اثبات دانایی 
صفر است که به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه ای انتقال پول را به صورت 
غیرقابل بازگشت انجام دهند. گره های شبکه بیت کوین هر معامله را در شبکه اعالم 
می کنند که پس از تأیید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام 

»Blockchain« ذخیره می شود.

روسیه جایگاه اول جهان را در استفاده از سیستم پرداخت اندروید به خود اختصاص 
داد.به گزارش ودوموستی، یکاترینا پتلینا، مدیرکل شبکه مالی ویزا) visa card( در 
روسیه گفت: کاربران روسی بیشترین تراکنش پرداختی را با سیستم اندروید در جهان 
دارند، همچنین روسیه جایگاه دوم را در استفاده از اپل پی پس از آمریکا دارد و بریتانیا 

در مکان سوم استفاده از این فن آوری قرار دارد.
به گفته وی، تقریبا تمامی پایانه های پرداختی در سراسر روسیه بدون تماس کارت 
هستند و امکان استفاده از تلفن همراه و ساعت هوشمند را در پرداخت دارند اما در 

آمریکا برای یافتن چنین پایانه های پرداختی باید در مغازه ها جست وجو کنید.
استفاده به موقع از فن آوری های جدید و تسریع در فراهم کردن زیرساختهای الزم، 
باعث شده که روسیه با شتابی خیره کننده مسیر هماهنگ سازی با پرداخت های امن 

را طی کند و از بسیاری از کشورهای جهان فاصله بگیرد.
پرداخ��ت ه��ای اپل پی و اندروید پی بگونه ای اس��ت که دارن��دگان کارتهای ویزا و 
مسترکارت به راحتی و رایگان کارتهای اعتباری خود را به تلفن و ساعت هوشمند 
خ��ود متصل می کنند و در هنگام پرداخ��ت بصورت اتصال بدون تماس در فضایی 
کامال امن تراکنش مالی را انجام می دهند که خطر دسترسی به اطالعات کارت مالی 
مشتری را به حداقل می رساند.براساس آمار موجود بیشتر از نیمی از پرداخت های 
روزانه در مسکو از طریق تلفن های همراه با استفاده از سیستم اپل پی و اندروید پی 

انجام می شود.
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الکترونیک

رکورد بی سابقه افزایش قیمت بیت کوین؛ حباب کاذب یا قطار بدون ترمز

کشورهای برتر اروپایی در استفاده از کارت اعتباری

قدرت بانکداری الکترونیک در استفاده از هوش مصنوعی است

قیمت بیت کوین با افزایش کم سابقه ای در معامالت روزانه بازارهای آسیایی در اواسط 
آذرماه به 17 هزار دالر رسید.

به گزارش سیتنا، ارزش این پول دیجیتال درهفته منتهایی به 17 آذرماه 70 درصد 
افزایش یافت، اگرچه قیمت بیت کوین پس از صعود به 17 هزار دالر به کاهش بیش 
از یک هزار دالری مواجه ش��د.ژانویه امسال قیمت تقریبی بیت کوین هزار دالر بود. 
همزمان با افزایش قیمت بیت کوین شماری از کارشناسان این افزایش قیمت را حباب 
کاذب دانسته و نسبت به ترکیدن آن هشدار داده اند. شماری افزایش قیمت بیت کوین 

را به قطاری بدون ترمز تشبیه کرده اند.

منتقدان می گویند بیت کوین در حال گذراندن دوره ای حبابی مانند حباب دات-کام 
است که حد فاصل سال های 2000 تا 2002 میالدی با ترکیدن باعث ورشکستگی 
بسیاری از شرکت های اینترنتی شد، اما شماری هم بر این باورند که افزایش قیمت 

بیت کوین به دلیل ورود آن به معامالت اصلی بازار است.

هلند، اس��تونی و فنالند سه کش��وری هستند که بیش��ترین دارندگان کارت های 
اعتباری را در اروپا دارند.به گزارش توت بای، اس��تونی در میان کش��ورهای منطقه 
یورو، س��ریع ترین راه خالص ش��دن از پول نقد و س��که را به خود اختصاص داده 
بطوریکه نیمی از خریدهای روزانه مردم این کشور در منطقه بالتیک با کارت های 
بانکی و یا تلفن های هوش��مند انجام می شود.براساس آمار بانک مرکزی اروپا، 55 
درصد از مردم هلند در س��ال 2016 میالدی برای پرداختهای غیر نقدی از کارت 
اعتباری  و نرم افزارهای پرداختی موبایل استفاده کردند، در استونی 52 درصد و در 
فنالند 46 درصد پول الکترونیکی را وارد زندگی روزمره  خود کرده اند. همچنین 73 
درصد معامالت خرده فروشی در هلند و 70 درصد در استونی، بلژیک، لوکزامبورک 
و فنالند بصورت آنالین و با پول های الکترونیک انجام می ش��ود.اما در کش��ورهای 
جنوبی حوزه یورو این وضعیت متفاوت است، مردم پرتغال، قبرس و آلمان هنوز هم 
از پول نقد اس��تفاده می کنند بطوری که 80 تا 90 درصد خریدهای مردم بصورت 
نقدی پرداخت می ش��ود. در فرانس��ه نیز دو س��وم خریدها با پول کاغذی و سکه 
صورت می گیرد که نش��ان از عالقه مردم این کشورها به شیوه های سنتی دارد.در 
سال های اخیر سهم پول نقد در کل جهان به شدت کاهش یافته است و پول های 
خرد سکه ای رفته رفته از معامالت حذف می شوند. به عنوان مثال تنها در سوئد 
در س��ال گذشته میالدی س��هم استفاده از سکه در خریدهای مردم تقریبا به صفر 

رس��ید.در بریتانیا هم استفاده از سکه در حال کاهش است و این کشور همچنان 
در میان 10 کش��ور غیر نقدی جهان قرار دارد و کمتر از 40 درصد از مردم هنوز 
تمایل به خریدهای سنتی با پول کاغذی دارند.روسیه نیز از کشورهای برتر جهان 
در استفاده از فن آوری های جدید برای خریدهای روزانه نقدی است، بیشتر مردم 
به اس��تفاده از کارت های بانکی و نرم افزارهای موبایلی در پرداخت های خود روی 
آورده اند که باعث شده جایگاه این کشور را در این رده بندی، باالتر از ایتالیا، یونان 

و قبرس قرار دهد.

یکی از حوزه هایی که از  خدمات هوش مصنوعی بهره می برد، بانکداری است. بسیاری از 
موسسه های مالی بدون بهره بردن از این فناوری از بازار رقابت حذف خواهند شد. هوش 
مصنوعی ایمنی و سهولت امور بانکی را افزایش می دهد. چندین حوزه از بانکداری تحت 
تاثیر هوش مصنوعی قرار دارند، که می توان از حوزه های مربوط به مبارزه  هوش��مند 
با جرائم مالی  وخدمات هوش��مند مش��تریان یاد کرد.یکی از اولین صنایعی که هوش 
مصنوعی را به شکل جدی به کار گرفت، بانکداری بود. توسعه هوش مصنوعی با سرعت 
نمایی رخ می دهد. بنابراین گزاف نیست اگر بگوییم شرکت ها و موسسه هایی که از این 
فناوری سود می برند، در چندین سال آینده رشد چشمگیری خواهند داشت و یکی از 

مهمترین ارکان صنعت خود خواهند بود.
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حم�زه فات��ح

چه کنیم که باتری گوشی شارژ بیشرتی نگه دارد؟
ممکن است شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید که از طول مدت شارژدهی باتری 
گوشی خود ناراضی بوده و به دنبال راه هایی برای افزایش عمر مفید باتری گوشی خود 

هستند.
به گزارش سایت مجله کامپیوتر  pcmag، عوامل و فاکتورهای بسیاری در عمر مفید 
باتری گوشی و طول مدت شارژ دهی آن تاثیرگذار هستند که می توان با آگاهی یافتن 
از این عوامل و رعایت آن کمک به سزایی به افزایش طول مدت شارژدهی باتری گوشی 

و تبلت خود کرد.
از زمانی که صفحه نمایش گوشی های هوشمند بزرگ و بزرگتر شد و باوجود سایز بزرگ 
نمایشگرها، گوشی ها نازک شدند و از آن سو نیز کیفیت صفحه نمایش و دوربین آنها 
نیز به طور چشمگیر و قابل مالحظه ای بهبود پیدا کرد، مشکل شارژدهی طوالنی مدت 
باتری های گوش�ی های هوشمند روز به روز پررنگ تر از دیروز شد. کاربران بسیاری با 
وجود رضایت از کیفیت باالی صفحه نمایش و بطور کلی عملکرد گوشی های خود، از 
زمان بسیار کوتاهی که باتری ها می توانند شارژ نگه دارند، ابراز ناخشنودی می کردند.

غول های تکنولوژی نیز به نظر می رسد با وجود تالش های فراوان برای افزایش قدرت 
باتری گوشی های تولیدی خود، هنوز نتوانسته اند طول مدت شارژدهی باتری ها را به 
مدت زمان باالیی برسانند. آنها سعی داشتند همواره با انتشار نسخه های به روزرسانی 
شده از سیستم عامل گوشی های خود، عملکرد کلی باتری را بهبود ببخشند. اما به نظر 
می رسد تنها کاری که کاربران می توانند برای افزایش عملکرد باتری گوشی هایشان 

انجام دهند، نکات ریزی است که باید در گوشی خود به آن دقت کنند.

در این گزارش به بررسی مختصری بر عوامل تاثیر گذار بر عمر مفید باتری خواهیم 
پرداخت:

   1. استفاده از اینترنت همراه گوشی
یکی از علت هایی که باتری گوشی بسیاری از کاربران را مستهلک می کند، استفاده 
بیش از اندازه و یا ناخودآگاه از اینترنت همراه گوشی است. کاربران باید به این نکته 
دقت کنند در صورتی که نیاز به اینترنت و تبادل پیام از این طریق ندارند، از خاموش 

بودن آیکون اینترنت همراه یا موبایل دیتا اطمینان حاصل کنند.

   2. استفاده از اینترنت وای فای
اینترنت وای فای گوشی با اینکه نسبت به اینترنت همراه یا موبایل دیتا، باتری کمتری 

مصرف می کند اما باز هم جزو فاکتورهای پرمصرف باتری به شمار می رود.

   3. تنظیمات گوشی را چک کنید
برای مطلع ش��دن از اینکه چه برنامه ها و اپلیکیشن هایی بیشترین مصرف باتری 
را دارند، به تنظیمات گوش��ی رفته و در قس��مت بات��ری، می توانی��د مص��رف 

اپلیکیش��ن ها از لحاظ شارژ باتری را مشاهده و رصد کنید. 

   ۴. برنامه های پشت زمینه را ببندید
در صورتی که به عنوان مثال از اپلیکیش��ن های پیام رسان یا غیره استفاده روزانه 
دارید، پس از هر بار اس��تفاده و خ��روج از آن، به طور کلی برنامه را ببندید چراکه 
باز بودن برنامه های متعدد در پش��ت زمینه، ش��ارژ بس��یاری از باتری شما را هدر 

می دهد.

   5. امکان اتصاالت غیر ضروری را خاموش کنید
 LTE, NFC, GPS, Wi-Fi, and Bluetooth امکانات اتصال بسیاری همچون
در گوش��ی ها وجود دارد که تنها در صورت نیاز باید از آنها استفاده کرد و به هیچ 
عنوان لزومی ندارد 24 س��اعته روش��ن باش��ند. با چک کردن مداوم این امکانات 
و قابلیت ه��ا، می توانی��د از روش��ن بودن همیش��گ��ی و مداوم آنها جلوگی��ری 

کنید.

   ۶. از قابلیت اولترا شارژ یا افزایش مدت زمان شارژ استفاده کنید
امروزه بسیاری از گوشی های هوشمند و جدید دارای قابلیت اولترا شارژ یا نام هایی 
با همین مضمون هستند که در اصل به منظور کاهش مصرف باتری گوشی طراحی 

و تعبیه شده است.

   ۷. نور گوشی را روی وضعیت خودکار تنظیم کنید
از آنجایی که صفحه نمایش گوشی های هوشمند بزرگ بوده و از کیفیت باالیی نیز 
برخوردار است، باال بردن نور گوشی می تواند شارژ بسیاری از باتری گوشی را مصرف 
کند. علت این امر نیز آن است که بدلیل بزرگ و با کیفیت بودن صفحه نمایش این 

گوشی ها تعداد زیادی از پیکسل ها وجود داشته و نیازمند مصرف باتری هستند.

   8. تصاویر متحرک پشت زمینه را متوقف کنید
یکی دیگر از عواملی که در مصرف باالی باتری گوش��ی تاثیرگذار اس��ت، استفاده از 
تصاویر متحرک پشت زمینه است. برای کاهش مصرف باتری گوشی خود، این تصاویر 

متحرک را متوقف  کنید.

   ۹. اپلیکیشن های گوشی خود را به روزرسانی کنید
شاید برایتان جالب باشد اما به روزرسانی برنامه ها و اپلیکیشن های نصب شده بر روی 
سیستم عامل گوشی تان، می تواند کمک به سزایی در کاهش مصرف باتری گوشی 
کند. سعی کنید با چک کردن زودهنگام در فروشگاه های اینترنتی معتبر نظیر گوگل 

پلی استور، برنامه های نصب شده گوشی خود را به روزرسانی کنید.

   10. سیگنال دهی ضعیف امواج وای فای؛ علت مصرف باالی باتری
در صورتی که در منزل یا محل کارتان قدرت س��یگنال دهی امواج ش��بکه اینترنت 
بی س��یم وای فای، کم یا بسیار کم باشد، گوشی یا تبلت شما تالش بیشتری برای 
حفظ اتصال به مودم وای فای می کند و به همین علت هم ش��ارژ و باتری بیشتری 

مصرف می کند.
در آخر باید گفت امید است با رعایت عوامل و نکات مذکور، بتوانید عمر مفید و طول 
مدت ش��ارژ دهی باتری گوشی خود را افزایش داده و از قابلیت ها و امکانات گوشی 

خود لذت بیشتری ببرید.
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چگونه از هک شدن مودم وای فای جلوگیری کنیم؟
با افزایش روز افزون هک شدن شبکه اینترنت بی سیم وای فای، کاربران موظف هستند 

از راه های جلوگیری از هک شدن اینترنت خود مطلع شوند.
به گزارش وب سایت  lifewire، از آنجایی که امروزه هک شدن مودم های اینترنت بی 
س�یم وای فای همواره جزو اخبار داغ در گوش�ه و کنار جهان محسوب می شود، الزم 
اس�ت برای افزایش ضریب امنیت اینترنت خانه خود، اطالع�ات خود را در این زمینه 

افزایش دهیم.
در صورتی که اینترنت بی س�یم خانه یا محل کار شما هک شده باشد، 3 نشانه واضح 

خواهد داشت تا از طریق آن به هک شدن اینترنت خود پی ببرید:
1. هزینه اینترنت ش�ما بس�یار بیش�تر از حد استفاده واقعی ش�ما می شود و یا حجم 

اینترنت خریداری شده شما خیلی زودتر از موعد مقرر خود به اتمام می رسد.
2. سرعت اینترنت شما در قبال آن سرعتی که بابت آن پول پرداخت می کنید، بسیار 

کمتر است.
3. پیام ها، ایمیل ها و برداشت های بانکی غیر موجه و نامربوط دریافت کرده و به طور 

کلی، اطالعات شخصی، محرمانه و مالی شما در معرض خطر قرار گرفته است.

در این گزارش به بررسی مختصری بر راههای جلوگیری از هک شدن شبکه اینترنت 
بی سیم وای فای خواهیم پرداخت:

   به تنظیمات مودم وای فای خود دسترسی پیدا کنید
با توجه به مارک و برند مودم ش��بکه بی س��یم اینترنت وای فای خود، در اینترنت 
س��رچ کنید و معموال با تایپ “192.168.1.1” در یکی از مرورگرهای خود و با وارد 
کردن نام کاربری و پسورد مودم می توانید به صفحه تنظیمات مودم وای فای خود 
دسترسی پیدا کنید و بدین ترتیب قادر خواهید بود وارد صفحه تنظیمات مودم وای 

فای خود شوید.

   یک رمز عبور اختصاصی برای مودم وای فای خود انتخاب کنید
هنگامی که شما وارد صفحه تنظیمات مودم خود می شوید نخستین کاری که باید 
انج��ام دهید تغییر رمز عبور و گذرواژه مودم وای فای اس��ت. بعد از ورود به صفحه 

تنظیمات، یک گذرواژه یا رمزعبور اختصاصی برای مودم خود قرار دهید.

   نام اتصال به شبکه مودم وای فای خود را تغییر دهید
شبکه SSID یا همان Wireless Network Name که نام شبکه اینترنت شما 
بوده، معموال به صورت پیش فرض بر روی کلمه “default” یا به نام برند مودم شما 
نامگذاری شده است. در صورتی که می خواهید امنیت شبکه وای فای خود را ایمن 
تر کنید، باید حتما نام آن را تغییر دهید. برای تغییر نام وای فای می توانید از صفحه 
 Setup یا هنگام راه اندازی از قسمت wireless settings تنظیمات مودم و بخش
اقدام به عوض کردن نام شبکه اینترنت خانگی خود کنید. برای تعویض یا تغییر نام 
ش��بکه، هرگز از نام و نام خانوادگی و یا سایر اطالعات شخصی خود استفاده نکنید. 
این کار نه تنها امنیت شبکه اینترنت شما را افزایش نمی دهد، بلکه تاثیری برعکس 

بر حفاظت اطالعات شما خواهد گذاشت.

   در صورت غیرفعال بودن رمز عبور، آن را فعال کنید
به منظور جلوگیری از هک شدن مودم وای فای باید همواره از رمز عبور های مطمئن 
و غیر قابل حدس اس��تفاده کرد. با ورود به صفحه تنظیمات مودم خود، می توانید در 
صورت باز بودن ش��بکه و غیر فعال بودن رمز عبور، آن را فعالس��ازی کرده و رمز عبور 

مطمئنی برای آن بگذارید.

   آدرس فیزیکی دستگاه های قابل اتصال به مودم وای فای را فیلتر کنید
تمامی دستگاه هایی که به مودم وای فای متصل می شوند نظیر لپ تاپ، رایانه، گوشی 
و تبلت برای اتصال به وای فای از یک آدرس منحصر به فرد استفاده میکنند و شما 
در صورت��ی که می خواهید امنی��ت اتصال به مودم خود را افزایش دهید، می توانید 

آدرس فیزیکی منحصر بفرد IP دستگاههایی که به وای فای شما متصل می شوند 
را ب��ه مودم معرفی کرده و به عبارتی دیگر، تنها به تعداد محدودی از دس��تگاههای 

الکترونیکی اجازه اتصال به وای فای تان را بدهید.

   طیف سیگنال های منتشر شده از مودم خود را بکاهید
در صورتی که منزل یا محل کارتان کوچک است و از مودمی با طیف گسترده ای از 
امواج و سیگنال های وای فای استفاده می کنید، سعی کنید طیف امواج مودم خود 
را کاهش دهید تا همس��ایگان و افراد خارج از خانه کمترین احتمال دسترسی را به 
اینترنت ش��ما داشته باشند. بدین منظور می توانید با قراردادن مودم زیر تخت و در 
درون یک جعبه کفش و یا بس��ته بندی فویلی، سیگنال دهی مودم خود را محدود 

کنید.

   ِفرم ِویر مودم وای فای خود را بروزرسانی کنید
برای این کار، باید وب سایت سازنده مودم وای فای خود را چک کرده و از بروز بودن 
فرم ویر روتر مودم خود اطمینان حاصل کنید. برای مش��اهده نسخه سیستم عامل 
کنونی مودم خود می توانید وارد صفحه تنظیمات مودم شده و در قسمت باالی آن 

نسخه فرم ویر روتر خود را مشاهده کنید.

   افراد متصل به مودم وای فای را چک کنید
شما در صورتی که به استفاده سایرین از اینترنت وای فای شما شک دارید، می توانید 
با استفاده از ابزار ها و نرم افزارهای موجود در فروشگاههای اینترنتی و انالین، از این 

موضوع اطمینان حاصل کنید.

   WPS را غیر فعال کنید
WPS که واژه اختصاری Wi-Fi Protected Setup اس��ت، به عنوان استاندارد 
غیرمطمئنی در مودم های اینترنت وای فای شناخته شده است که به کاربران اجازه 
 WPS می دهد بدون استفاده از رمزعبور از پین 8 رقمی مودم یا فعال کردن دکمه

به شبکه وایفای متصل شوند.

   وای فای و بلوتوث را در صورت عدم نیاز، خاموش کنید
در صورتی که از اینترنت وای فای خانه یا محل کار خود اس��تفاده نمی کنید یا می 
خواهید از آنجا خارج ش��وید، س��عی کنید حتما مودم وای فای و بلوتوث را خاموش 
کنید تا بدین وس��یله از هک ش��دن و استفاده سایرین از اینترنت شما جلوگیری به 

عمل آورید.
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برنامه نویسان و کاربران با ممنوعیت »ویز« چه می کنند؟

رشکت های تجاری با یک کلیک رد شام را در اینرتنت می گیرند

هرچند بهترین راه برای تشویق کاربران به استفاده از تولیدات داخلی، روش های سلبی 
نیست اما بار دیگر با ممنوعیت استفاده از نرم افزار »ویز«، فضا برای تولیدکنندگان داخلی 

فراهم شده که تولیدات خود را با حل نقایص به کاربران ایرانی عرضه کنند.
به گزارش ایسنا، در اطالعیه تاکسی یاب های اینترنتی آمده است که بنا بر دستور مقامات 
قضایی، از امروز 30 آبان، استفاده از اپلیکیشن ویز )Waze( غیرقانونی به شمار می رود. به 
همین دلیل از رانندگان تاکسی های اینترنتی خواسته شده که این اپلیکیشن مسیریاب را 
از روی گوشی های هوشمندی که همزمان اپلیکیشن تاکسی های اینترنتی روی آنها نصب 
شده، پاک کنند.اپلیکیشن ویز یک برنامه مسیریاب بر مبنای GPS با قابلیت راهنمایی 
لحظه به لحظه برای گوشی های هوشمند است. در شرایطی که تاکسی های اینترنتی از آن 
به عنوان برنامه ای با قابلیت نمایش ترافیک استفاده می کردند، سال گذشته از کافه بازار 
حذف ش��ده و در نهایت به دستور مقامات قضایی با این توضیح که حوزه سرویس های  
مکان محور به دلیل ارتباط نزدیک با داده های باارزشی همچون داده های مکانی کاربران 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و ویز یک ابزار جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی 

است، فیلتر شد.محمود واعظی - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات - آن زمان درباره 
تصمیم برای فیلترینگ ویز اظهار کرده بود: این تصمیم در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
رایانه ای گرفته نشده، بلکه یک قاضی در این باره حکمی را صادر کرده بود. ما با توجه به 
اینکه این نرم افزار جایگزین های متعدد داش��ته این دستور را اجرا کردیم. اگر زمانی این 
نرم افزار به کسب وکارها مربوط می شد یا جایگزینی برای آن وجود نداشت ممکن بود ما 
مذاکراتی در این خصوص داش��ته باشیم اما زمانی که این نرم افزار دارای جایگزین است 
چرا بخواهیم حتما از آن استفاده کنیم.اگرچه جای خالی نرم افزارهای مسیریاب صوتی 
بدون دردسر فیلترشکن، موجب شد برنامه نویسان ایرانی به تولید یک نرم افزار مشابه بومی 
اقدام کنند، اما ظاهرا در عمل و در مدت زمانی که اپلیکیش��ن دال به عنوان اپلیکیش��ن 
جایگزین معرفی ش��ده، استفاده از این نمونه بومی کامال جا نیفتاده است. اینکه پس از 
رفع فیلتر اپلیکیشن ویز، ممنوعیت استفاده از آن در جهت تشویق کاربران به استفاده 
از اپلیکیشن های مشابه داخلی بوده و یا دلیل دیگری دارد، اعالم نشده است.نبود نمونه 
ایرانی باکیفیت در این حوزه مشکالت بسیار زیادی برای هموطنان فارسی زبان ایجاد کرده 
است؛ اما به دلیل حل نشدن نیاز کاربران همچنان رانندگان با استفاده از روش های مختلف 
مثل استفاده از فیلترشکن های مختلف اقدام به استفاده از مسیریاب ویز می کردند که 
مجبور به قبول سختی های استفاده از این روش و پرداخت هزینه های اضافه پهنای باند 
و تهیه ابزارهای فیلترشکن بودند. البته در حال حاضر هم استفاده از ویز به کلی ممنوع 
شده و بار دیگر رانندگان تاکسی های اینترنتی را با این چالش مواجه کرده است.در پایان 
اطالعیه مذکور تاکسی یاب های اینترنتی آمده که جهت سهولت در مسیریابی می توان از 
Maps.( یا مپس می )Google Maps( سایر اپلیکیشن های مسیریاب نظیر گوگل مپس

Me( اس��تفاده کرد. درواقع اگرچه استفاده از ویز پس از رفع فیلترینگ ممنوع شده، اما 
ضرورت 100 درصدی برای استفاده از اپلیکیشن های بومی اعالم نشده است.

مزیت استفاده از اپلیکیشن بومی، عالوه بر فارسی بودن آن، این است که دیگر نیازی به 
استفاده از فیلترشکن نیست و ممنوعیت استفاده از ویز حتی در شرایطی که این اپلیکیشن 
رفع فیلتر شده نشان می دهد، همچنان استفاده از اپلیکیشن های بومی به نمونه های مشابه 

خارجی رجحان دارد.
صرف نظر از کیفیت نرم افزارهای ایرانی و اینکه بتوانند جایگزین مناسبی برای ویز که اکنون 
استفاده از آن غیرقانونی اعالم شده، باشند و از عهده رقابت با نمونه های مشابه خارجی 
قدرتمند خود بربیایند، اقناع نیاز کاربران نیز از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت؛ چنانچه 
اگر نرم افزارهای ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند، در میدان رقابتی با نمونه های 

خارجی عرصه را خواهند باخت.

بررس��ی های محققان دانشگاه کمبریج نشان می دهد شرکت های تجاری با تنها یک 
کلیک می توانند فعالیت ه��ای کاربران را در فضای مجازی ردگیری کنند.به گزارش 
وی تری، ش��رکت های تجاری برای شناس��ایی مشتریان و کاربران اینترنت، بررسی 
عادات و س��الیق آنها و در نهایت دسترس��ی موثر به داده های خصوصی آنها تنها به 
یکی از الیک های آنها در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک نیاز دارند.به گفته 
این محققان تمامی فعالیت های هر کاربر در فضای مجازی به طور دقیق ثبت و ضبط 
می شود. این فعالیت ها عبارتند از آدرس تمامی وب سایت های مورد بازدید، تمامی 
خریدها، موس��یقی هایی که به آنها گوش کرده اید، پیام هایی که ارسال نموده اید، 
مطالبی که در شبکه های اجتماعی مطالعه کرده اید و صفحاتی که در شبکه های 

مذکور تعقیب نموده اید.
تاریخچه فعالیت های دیجیتال کاربران گنجینه ای برای شرکت های تجاری است 
که آنها را قادر می سازد نه تنها از اولویت ها و سالئق افراد مطلع شوند، بلکه جهان 
بینی و گرایش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افراد را آشکار می سازد. در نهایت از 
این طریق می توان پی برد هر فرد دقیقا از چه ویژگی های شخصیتی، روانی، مذهبی 
و غیره برخوردار است.پژوهش مذکور حاکیست شرکت های تجاری از این اطالعات 
ارزش��مند برای ردگیری آنی کاربران و تاثیرگذاری بر رفتار کاربران اینترنت نهایت 

استفاده را به عمل می آورند. آنها از ویژگی های روانشناختی افراد برای اقناع آنان به 
منظور خرید یک کاال یا اس��تفاده از خدمات خاصی بهره می گیرند تا از این طریق 

درآمدهای جدیدی کسب کنند.
استفاده از اینترنت برای ردگیری کاربران پدیده تازه ای نیست، اما شناسایی و تعقیب 
آنها بر مبنای ویژگی های روانشناختی و تالش برای شناسایی نیازها و اولویت هایشان 

به شکلی عمیق و کاربردی روندی تازه در دنیای امروز است.
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چطور حریم خصوصی را در شبکه های اجتامعی حفظ کنیم؟
امنیت اطالعات کاربران شبکه های اجتماعی موضوعی است که همواره محل بحث جدی 
واقع شده و روی آن تاکیدهای مختلفی صورت گرفته است. اما کاربران این شبکه ها چگونه 

می توانند از اطالعات خود در این فضا محافظت کنند؟
به گزارش ایسنا، چند سالی از فعالیت شبکه های اجتماعی موبایل می گذرد و در این میان 
در دولت جدید تاکید شده که سیاست بر آن است که تا زمان جایگزین شدن نمونه های 

مناسب داخلی جلوی فعالیت این شبکه ها گرفته نشود.
طبق آمارهای ارائه شده در ایران، میلیون ها گوشی تلفن همراه هوشمند در دست کاربران 
اس��ت و طبیعی به نظر می رس��د که بخش قابل توجهی از کاربران این گوشی ها از نرم 

افزارهای ارتباطی رایگان موبایل نیز استفاده کنند.
در چنین شرایطی قطعا حفظ امنیت اطالعات کاربران اهمیت بسیاری دارد اما برخی از 
کاربران این شبکه ها می خواهند بدانند که اطالعات معمولی آنها چه اهمیتی برای شرکتهای 
مربوطه دارد؟ این اتفاق در حالی رخ می دهد که ممکن است حتی ساده ترین اطالعات 
افراد به شیوه های مختلف مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به عنوان مثال طبق آمارهای منتشر 
شده گفته می شود که 78 درصد سارقان منازل در سراسر دنیا از اطالعات منتشر شده در 

شبکه های اجتماعی برای تشخیص خانه های خالی استفاده می کنند.
در این باره چندی پیش سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه 
ای )ماهر(، در قالب گزارشی به ارائه توصیه هایی درخصوص چگونگی حفظ امنیت و حریم 
خصوصی کاربران این شبکه ها پرداخته و متذکر شده بود که نحوه ارتباط ما با دیگران، 
در قرن 21 و پس از ظهور ابزارهای ارتباط جمعی بسیار تغییر کرده است. هر روز، عده 
زیادی از مردم وارد فضای برخط می شوند تا نظرات، تجربیات، تصاویر و فیلم هایی از خود 
را با دیگران به اشتراک بگذارند. از سوی دیگر، افراد ارتباطات شخصی و کاری خود را در 

شبکه های اجتماعی گسترش داده و به مرور با افراد بیشتری ارتباط برقرار می کنند.
برخی از این ش��بکه ها، بر زندگی شخصی و ارتباطات دوستی تمرکز دارند، برخی دیگر 
حرفه ای بوده و ارتباطات کاری را مدنظر قرار داده اند و تعدادی هم بر روی اشتراک محتوای 
چندرسانه ای نظیر عکس و فیلم بنا شده اند. صرف نظر از حوزه تمرکز محتوای این شبکه ها، 
اکثر آن ها تعداد بسیار زیادی از مردم در نقاط مختلف جهان را به سمت خود جلب کرده 
و امکان برقراری ارتباط و اشتراک محتوا میان کاربران را به سادگی و گستردگی فراهم 

می کنند.

  چه اطالعاتی را به اشتراک می گذاریم؟!
شبکه های اجتماعی کاربران را تشویق می کنند تا نمایه )Profile( خود را تکمیل کرده و 
اطالعات شخصی بیشتری از خود در آن قرار دهند؛ ضمن آن که به صورت پیوسته و فراگیر 
فعالیت کرده و محتوای گوناگونی را با دیگران به اشتراک بگذارند. به این ترتیب شبکه های 

اجتماعی می توانند خدمات بهتری در اختیار کاربران خود قرار دهند.
این شبکه ها به طور خاص، کاربران را ترغیب می کنند تا عالیق و سالیق، اطالعاتی از محل 
زندگی، وضعیت تحصیل و کار خود را به اشتراک گذاشته و حتی اطالعات مکانی و زمانی 
مربوط به تصاویر و فیلم های خود را نیز با استفاده از برچسب گذاری به آن ها اضافه کنند. 
لذت ارتباط برخط با آشنایان سبب شده است تا استفاده از شبکه های اجتماعی، تبدیل به 

یکی از فعالیت های موردعالقه و متداول برای عموم مردم شود.
در چنین شرایطی، ممکن است کاربران به استفاده از خدمات شبکه اجتماعی عادت کرده 
و به مرور، اطالعات فعالیت خود را در این شبکه ها افزایش داده و اطالعات شخصی خود را 
هرچه بیشتر در آن ها به اشتراک بگذارند. پس از مدتی، نمایه کاربران شبکه های اجتماعی 
تبدیل به آلبومی کامل از متن، رویداد، تصویر و فیلم در مورد زندگی شخصی یا حرفه ای 

آن ها خواهد شد.
این حقیقت قابل چشم پوشی نیست که شبکه اجتماعی یک مکان عمومی است. بنابراین 
اگر یک کاربر، تنظیمات حریم خصوصی خود را به درستی انجام نداده و به دلیل ارتباط 
مداوم با دوستان واقعی خود در شبکه اجتماعی، حضور افراد دیگر در آن مکان را فراموش 
کند، ممکن است اطالعاتی را منتشر کند و اجازه مشاهده آن ها را به کسانی بدهد که در 
زندگی عادی هیچ گاه حاضر به انجام چنین کاری نباشد. تصور کنید یک نسخه از آلبوم 

شخصی و یا خانوادگی خود را به کتابخانه شهر خود امانت دهید!

  »دوستان« ما در شبکه های اجتماعی، چه کسانی هستند؟!
هریک از کاربران ش��بکه های اجتماعی، در ابتدا برای ارتباط با اقوام، دوستان و آشنایان 
قدیمی خود وارد شبکه شده و اولین ارتباطات خود را با افرادی برقرار می کند که در زندگی 
واقعی نیز با آن ها دوست است. کاربرانی که در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده 
فعال هستند، به مرور و ضمن ارتباط با دوستان قبلی خود، رفتار کاربران دیگر )به خصوص، 
دوس��تان دوستان خود( را نیز مش��اهده کرده و به مرور با برخی از آن ها از طریق شبکه 

اجتماعی ارتباط برقرار می کنند.
این تصمیم، معموال بر اساس شناختی است که به مرور از این افراد به دست می آید؛ با این 
حال در برخی موارد، ممکن است انتخاب یک فرد به عنوان »دوست« در شبکه اجتماعی، 
شتاب زده انجام شود و افرادی که شناخت کافی از آن ها وجود ندارد به عنوان »دوست« 
برگزیده شوند. از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی به افزایش تعداد این »دوستان« برای 
افزایش رضایت کاربران خود و بهبود ارتباط آن ها با یکدیگر، عالیق و اشتراکات کاربران را 

بررسی کرده و افراد مشابه را به یکدیگر معرفی می کنند.
کاربران از ارتباط با افراد شبیه به خود، دوستی ها در شبکه های اجتماعی رشد کرده و هر 
روز بر تعداد دوستان هر کاربر افزوده می شود. برای مثال، اگر شما هوادار یک باشگاه ورزشی 
و یا عضو یک دانشگاه باشید، شبکه اجتماعی شما را تشویق به دوستی با دیگر هواداران 
باشگاه و یا دانشجویان دانشگاه می کند. به این ترتیب شما به مرور در این شبکه با بسیاری 
از افرادی که عالیق و ویژگی های شبیه به شما دارند، دوست خواهید شد؛ حال آن که شاید 
برخی از آن ها را هیچ گاه به صورت حضوری مالقات نکنید و یا حاضر به ارتباطی نزدیک تر 

از آن چه در شبکه اجتماعی با آن ها دارید، نباشید.

  بسیاری از افراد می توانند اطالعات ما را در شبکه های اجتماعی ببینند!
اطالعاتی که کاربران در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، حداقل توسط دوستان 
آن ها در این شبکه ها، به صورت کامل قابل مشاهده است؛ مضاف بر آن که در صورت عدم 
توجه به تنظیمات حریم خصوصی، ممکن است برخی از این اطالعات را حتی تمامی 
کاربران مشاهده کنند. با توجه به آن چه در مورد اطالعات شخصی کاربران و گسترش 
دایره دوستان آن ها در شبکه های اجتماعی گفته شد، قابل تصور است که با گذشت زمانی 
نه چندان طوالنی، اطالعات شخصی کاربران در مورد وقایع خصوصی زندگی آن ها، در این 

شبکه ها توسط افرادی که هیچ آشنایی قبلی با آن ها نداشتند قابل مشاهده باشد.
در ادامه مثال قبل، ممکن است خبری مبنی بر نقل مکان به منزل جدیدتان که شما از 
خود منتشر کردید، توسط عده زیادی از هواداران باشگاه ورزشی موردعالقه شما که هیچ 
شناخت و اطالعی از آن ها ندارید قابل مشاهده باشد؛ گویی نام و نشانی محل زندگی شما 

را از بلندگوی ورزشگاه اعالم کنند!
با توجه به خطراتی که ممکن است در صورت آگاهی از اطالعات شخصی برای افراد ایجاد 
شود، الزم است تا با دقت کافی، مطالب را برای اشتراک در شبکه های اجتماعی انتخاب 
کنیم و همچنین نسبت به پذیرش افراد غریبه به عنوان »دوست« در شبکه اجتماعی دقت 

بیشتری به خرج دهیم.
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۲۵ میلیون کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند

رومنایی از گوشی همراه برای کاهش اعتیاد به آن

اعتیاد به اینرتنت مغز را نامتعادل می کند

اس��تفاده از شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام برای پیشبرد کسب و 
کارها و مشاغل مختلف روز به روز در حال افزایش است و به تازگی رکورد جدیدی در این 
زمینه به ثبت رسیده است.به گزارش سیتنا به نقل از دیجیتال ترندز، در حال حاضر 25 
میلیون کسب و کار در اینستاگرام در حال فعالیت است و انتظار می رود این روند در ماه 
های آینده سرعت بیشتری بگیرد.اینستاگرام پیش بینی کرده که تعداد کاربرانش تا سال 
آینده میالدی یعنی سال 2018 به بیش از یک میلیارد نفر برسد. اینستاگرام در مالکیت 
فیس بوک است که تعداد کاربران خود این شبکه اجتماعی نیز به حدود دو میلیارد نفر 
می رسد.اینستاگرام می گوید برای جشن گرفتن ثبت رکورد فعالیت 25 میلیون کسب و 
کار در این شبکه اجتماعی قصد دارد امکانات تازه ای را ظرف چند هفته آینده در اختیار 
صاحبان مشاغل قرار دهد.تا شش ماه قبل تعداد مشاغل فعال در اینستاگرام کمتر از 10 
میلیون مورد بود که در ماه جوالی به 15 میلیون مورد و حاال به 25 میلیون مورد افزایش 
یافته است. بخش عمده مشاغلی که در اینستاگرام صفحه دارند را کسب و کارهای کوچک 
تشکیل می دهند.بر اساس آمار موجود 80 درصد از کاربران اینستاگرام حداقل یکی از 
صفحات مربوط به کسب و کارها را در این شبکه اجتماعی دنبال می کنند. تعداد افراد 

دنبال کننده در مورد مشاغل موفق به 200 میلیون نفر هم می رسد.

ش��رکت شیلینگر با رونمایی از گوشی هایی که به سنگ ریزه های دایره ای شکل مجهز 
هستند، در تالش است میزان اعتیاد کاربران به چک کردن بیش از اندازه گوشی هایشان 
را بکاهد.به گزارش سیتنا به نقل از وب سایت  theverge، از آنجا که روز به روز کاربران، 
بیشتر به گوشی های هوشمند همراه خود وابسته شده و یا به عبارتی دیگر به آن اعتیاد 
پیدا کرده اند، شرکت های بسیاری درصدد کاهش میزان اعتیاد کاربران به گوشی هایشان 
هستند.ش��رکت ش��یلینگر )Schillinger( به منظور کاهش میزان اعتیاد کاربران به 
گوش��ی های هوشمند خود از پنج نوع گوشی جدید رونمایی کرده است که  قاب آن از 
جنس پالستیک پولیکسی متیلین بوده و مجهز به تعدادی سنگ ریزه دایره ای شکل، 
در پشت صفحه گوشی هستند تا کاربرانی که به چک کردن بیش از اندازه گوشی خود 
عادت دارند، با فشردن و لمس آنها به عادت خود پاسخ دهند.این سنگ ریزه های دایره ای 
شکل به کاربران این امکان را می دهد تا با لمس و فشردن آنها، احساس کاذب چک کردن 
گوشی و مطالب داخل گوشی به آنها دست دهد و بدین ترتیب میزان اعتیادشان به چک 
کردن بیش از اندازه گوشی کاهش پیدا کند.کارکرد سنگ ریزه های دایره ای شکل و هموار 
در پشت این گوشی ها، به این گونه است که کاربران با لمس آنها حس می کنند در حال 
چک کردن گوشی همچون باال پایین بردن )scroll( و سوآیپ کردن ) swipe( صفحه 
گوشی خود هستند و این امر به طور روحی و روانی، بر روی عملکرد مغز آنان تاثیر گذاشته 

و احس��اس کاذب چک کردن گوش��ی را به آنها می دهد. بدین ترتیب از میزان اعتیاد و 
وابستگی کاربران به گوشی های خود کاسته می شود.البته بنظر نمی رسد که این گوشی ها 
به منظور فروش و عرضه، روانه بازار شوند و احتماال تنها بعنوان یک فناوری و نوآوری در 

نمایشگاه هفتگی طراحی وین اتریش رونمایی شده اند.

محققان دانشگاه سئول به ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و عدم 
تعادل مواد ش��یمیایی در مغز پی بردند.ساینس نیوز نوشت: 
محققان کره ای پ��س از مطالعه بر روی 19 داوطلب معتاد به 
اینترنت دریافتند که در مغز این افراد پس از استفاده فراوان از 
دستگاه های هوشمندی همچون تلفن همراه، تبلت و یا سایر 
سیستم های هوشمند انتقال دهنده های عصبی جدیدی ترشح 
می شود که فعالیت طبیعی مغز را مهار می کند.پروفسور هانکوک 
سئو، متخصص نورو رادیولوژی از دانشگاه سئول معتقد است 
که افراد معتاد  به درمان واکنش نش��ان می دهند و در صورت 
کاهش استفاده از تلفن همراه یا سایر وسایل هوشمند وضعیت 

انتقال دهنده های عصبی مغز آنها به حالت نرمال بر می گردد.پروفسور سئو و همکارانش با 
استفاده از دستگاه تصویربرداری مغناطیسی آشکارکننده تغییرات متابولیکی مغز دریافتند 
که در مغز افراد معتاد به اینترنت میزان بیشتری انتقال دهنده عصبی ترشح می شود که 

به طور عمده با اعتیاد و سایر اختالالت روانی مرتبط است.تمام  
داوطلبان مورد آزمایش در این مطالعه دارای میانگین سنی 15 
سال بودند که همگی آنها از نظر اعتیاد به اینترنت و استفاده 

کنترل نشده از تلفن همراه درمان شدند.
محققان معتقدند که اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت با سایر 
بیماری های روانی از جمله افس��ردگی، خشونت و کم خوابی 
ارتباط دارد.در این مطالعه برای اولین بار مشخص شد که اعتیاد 
به اینترنت در ترشح انتقال دهنده های عصبی مغز موثر است. 
خوشبختانه روند اعتیاد برگشت پذیر است و در صورت کنترل 
رفتارهای اعتیاد گونه تعادل انتقال دهنده های عصبی به حالت 
نرمال بر می گردد.محققان معتقدند که مطالعات از این دست برای کشف عوامل مخرب 
سالمت روانی جامعه بسیار مهم است، چرا که اینترنت، این فناوری دنیای مدرن تقریباً همه 

ابعاد زندگی ما را در بر گرفته است.
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انتقاد رئیس سازمان امنیت آملان از نقش مخرب شبکه های اجتامعی
رئی�س س�ازمان امنیت آلم�ان از 
شبکه های اجتماعی به عنوان »قوه 
پنجم« نام می برد و آن ها را خطری 
ب�رای دموکراس�ی در کش�ورهای 
غرب�ی ارزیاب�ی می کن�د. در بین 
ش�بکه های اجتماع�ی بیش�ترین 
حمالت متوجه فیس بوک است.به 
گ�زارش دویچه ول�ه، انتقاد هانس 
گئ�ورگ ماس�ن، رئیس س�ازمان 
امنیت آلمان، تا کنون بیشتر متوجه 
نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد 
امکان تماس  بین تروریس�ت های 
داع�ش بود. به باور او، ش�بکه های 
اجتماعی و به ویژه فیس بوک برای 
نیروه�ای افراط گرا ای�ن امکان را 
فراهم می کنند که فعالیت های خود 
را با یکدیگر هماهنگ کنند.رئیس 
سازمان امنیت آلمان در سخنرانی 

خود در کنفرانس »امنیت سایبری« در برلین به خطرات ناشی از شبکه های اجتماعی 
پرداخت. این کنفرانس دو روزه، دوشنبه 2۷ نوامبر )۶ آذر( در برلین آغاز به کار کرده 
بود.اما انتقاد و حمالت اخیر رئیس سازمان امنیت آلمان تنها به موارد یاد شده محدود 
نمی ش�ود. اظهارات اخیر او متوجه نقش مخرب شبکه های اجتماعی در توهم آفرینی 
اس�ت. فرایندی که هر گاه فراگیر ش�ود، می تواند تفاوت بین اخبار صحیح و جعلی را 

از بین ببرد.

  حمله به شرکت های »سیلیکون ولی«
ماس��ن ش��بکه های اجتماعی را »قوه پنجم« خوانده اس��ت. یعنی پدیده ای نوظهور 
در کنار رس��انه ها و س��ه قوه حکومتی. رئیس سازمان امنیت آلمان عملکرد عاری از 
مسئولیت کاربران بر روی این شبکه های اجتماعی را برای بنیان های نظام دموکراتیک 
زیانمند و خطرناک می داند.او می گوید آنگاه که در ارزیابی ها، اس��ناد و مدارک نقش 
و ارزش خود را از دس��ت می دهند و واقعیت تا سطح نظر و باور تنزل می یابد، بنیان 
پلورالیس��م دموکراتیک از بین می رود. او در کنفرانس یاد شده گفت: »در یک نظام 
دموکراتیک نمی بایس��ت باورها و »اسناد« به مثابه مجموع اطالعاتی هم ارزش تلقی 

شوند، و ارزش اسناد را نمی توان تا حد »بایت و بیت« فرو کاست.«

  وظایف مسئوالن شبکه ها
رئیس سازمان امنیت آلمان به تاثیرات جهان دیجیتال بر مباحث دموکراتیک اشاره 
می کند. او بر این باور اس��ت که انتقاد از خطرات ناش��ی از سوء استفاده از شبکه های 
اجتماعی به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت این ش��بکه ها نیس��ت، اما هرگاه این 
مباحث دموکراتیک در پهنه ش��بکه ها به درس��تی پیش نروند، می توانند بر فضای 
لیب��رال و آزاد جوامع دموکراتیک تاثیراتی منفی بر جای نهند.دولت آلمان قانونی را 
تصویب کرده است که مسئوالن شبکه های اجتماعی و در عین حال موسساتی که بر 
روی شبکه های اجتماعی فعالیت دارند را موظف به کنترل بیشتر مضمون مطالب و 

پست های منتشر شده بر روی شبکه خود می کند.
بر اس��اس این قانون که از اول اکتبر س��ال 2017 اجرایی ش��ده است، آن دسته از 
صاحبان پلتفرم های فعال در شبکه های اجتماعی که بیش از 2 میلیون کاربر دارند، 
موظفند ظرف 24 س��اعت اقدام به پاک کردن مطالب و پس��ت های مجرمانه کنند. 
هرگونه سهل انگاری در برخورد با وظیفه پاک کردن نمونه های مربوط به »محتوای 
مجرمانه« می تواند جریمه های نقدی س��نگینی )حتی تا میزان 50 میلیون یورو( به 

همراه بیاورد.

  مخالفت کارشناسان شبکه ها
روزنامه »زود دویچه« با انتشار مقاله ای نسبت به اظهارات رئیس سازمان امنیت آلمان 
درباره خطرات برخاس��ته از شبکه های اجتماعی برای دموکراسی واکنش نشان داده 

است.
نویسنده مقاله نقش اخبار جعلی در آلمان را بسیار ناچیز می داند. نویسنده از نتایج 
نظرسنجی های صورت گرفته در زمینه باورپذیری شبکه ها در آلمان برای اثبات نظر 
خود بهره گرفته و بر این حقیقت تاکید می کند که کاربران شبکه های اجتماعی در 
آلمان برای کسب اطالعات مورد نیاز خود بیشتر به رسانه های اصلی و معتبر رجوع 
می کنند تا به اطالعات منتشر شده در شبکه ها. از آن گذشته، دولت آلمان و سازمان 
امنیت این کشور بر فعالیت  سایت ها و اکانت های جعلی نظارت دارد. به عنوان نمونه، 
مسئوالن با بس��تن این سایت ها و مسدود کردن حساب های کاربری مشکوک مانع 
از تاثیرگذاری آن ها بر نتایج انتخابات پارلمانی سال 2017 آلمان شدند.کارشناسان 
دیگر نیز تا کنون بارها نس��بت به گس��ترش کنترل دولتی بر مضامین منتشر شده 
در ش��بکه های اجتماعی ابراز نگرانی کرده اند. به باور آن ها اعمال فش��ار بر صاحبان 
پلتفرم ها و همچنین مسئوالن شبکه های اجتماعی در عمل می تواند از گستره  آزادی 

بیان بکاهد.

  فیس بوک و نرم افزار کنترل تبلیغات
مس��ئوالن فیس بوک نیز اعالم کرده اند که از دو طریق با انتش��ار اخبار جعلی مقابله 
خواهند کرد. راهکار نخست برآمده از همکاری وسیع با خبرنگاران است. در چارچوب 
همکاری های فیس بوک با خبرنگاران، امکان مطلع شدن هر چه سریع تر از نمونه های 
»محتوی مجرمانه« یا انتش��ار گزارش های غلط فراهم می ش��ود. از این رو، مسئوالن 
فیس بوک می توانند امر پاک کردن این گونه مطالب و پست ها را پیگیرانه تر به مورد 
اجرا گذارند.بر اساس راهکار دوم، فیسبوک اعالم کرده است که تا پایان سال جاری 
میالدی نرم افزار ویژه ای را در دسترس کاربران قرار خواهد داد. این نرم افزار قادر است 
تبلیغات غیر مجاز صورت گرفته بر روی فیس بوک را ردیابی کند. دامنه کاربرد این 
ن��رم افزار ک��ه » Propaganda-Check« نام دارد در ش��رایط کنونی محدود به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود.کاربران آمریکایی با استفاده از این نرم افزار 
می توانند میزان تبلیغات صورت گرفته از سوی »آژانس پژوهش اینترنتی« را ردگیری 
کنند. این ش��رکت که در پترزبورگ واقع است در فاصله زمانی ژانویه 2015 تا اوت 
2016 کوش��یده بود تا از طریق انتشار اخبار جعلی بر روی فیس بوک و اینستاگرام 

کاربران آمریکایی، بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاثیر نهد.
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چطور مرصف اینرتنت تان را کنرتل کنید؟

پیش از گم شدن آیفون تان بخوانید

علی رغم تالش برای تغییر مصرف اینترنت به مدل غیرحجمی، همچنان مصرف صحیح 
حجم اینترنت، خصوصا برای کاربران موبایلی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین 
منظور س��امانه هایی برای بررسی میزان مصرف کاربران اینترنت وجود دارد و مشترکان 
می توانند با استفاده از آنها مصرف خود را کنترل کنند.اگرچه با تعرفه های جدید اینترنت 
ثاب��ت در حال حرکت از حجم های محدود به اینترنت غیرحجمی با سیاس��ت مصرف 
منصفانه هستیم  اما همچنان مصرف صحیح حجم اینترنت، خصوصا برای کاربرانی که 
عمده مصرفشان اینترنت همراه است، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و کاربران هم به دنبال 

این هستند که به نحوی بر میزان مصرف خود کنترل داشته باشند.
بنابراین در حالی که یکی از دغدغه های کاربران گوشی های هوشمند استفاده از اینترنت 
و میزان مصرف آنهاس��ت و برخی از کاربران ممکن است از مصرف بیش از اندازه حجم 
اینترنت خود شکایت داشته باشند و حتی برخی از شرکت ها و اپراتورها را به کم فروشی 
متهم کنند، مسووالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این اعتراضات، به 
سرعت باالی اینترنت اشاره می کنند که ممکن است باعث شود کاربر تصور کم فروشی 
داشته باشد.البته همواره یکی از دالیل مصرف بی رویه اینترنت در گوشی های هوشمند 
فعال بودن اپلیکیشن ها در پس زمینه ی گوشی است؛ در حالی که ممکن است کاربر از این 

اپلیکیشن ها استفاده نکرده و یا به ندرت مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین توصیه ای که همواره از طرف مس��ئوالن و کارشناسان برای جلوگیری از تصور 
حجم خوری داده می ش��ود این اس��ت که این برنامه ها را غیرفعال کنید. بدین ترتیب با 
غیرفعال شدن برنامه ها و اپلیکیشن های اینترنتی که از آنها استفاده نمی شود یا به روزرسانی 
خودکار این برنامه ها، می توان تا حد زیادی مصرف اینترنت گوشی های هوشمند را کنترل 
کرد.مسووالن درباره تصور حجم خوری اینترنت از طرف اپراتورهای ارائه دهنده معتقدند 
این اصطالح تعبیر درستی نیست، زیرا اکنون تمام امور اپراتورها به شکل هوشمند صورت 
می گیرد و به ش��کل دس��تی نیس��ت تا این امکان وجود داشته باشد که حجم مصرف 
مش��ترک تغییر کند. اما آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته های اینترنت می شود، 
اس��تفاده مشترکان از فایل های ویدئویی است که حجم اینترنت را با سرعتی بسیار باال 
به پایان می رس��اند زیرا استفاده از فایل ویدئویی در تمام دنیا حجم پهنای باند باالیی را 
مصرف می کند.به همین منظور سامانه هایی برای بررسی میزان مصرف کاربران اینترنت 
در حوزه های ADSL و اینترنت موبایل راه اندازی شده و در سایت سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات قرار دارد؛ مشترکان از طریق این سامانه ها می توانند میزان دقیق مصرف خود را 

بررسی کنند و روی میزان مصرف خود کنترل داشته باشند.
همچنین هر یک از اپراتورها سامانه ای دارند که به واسطه  آن کاربران می توانند از طریق 
حساب کاربری خود به اطالعات مختلفی از جمله ریزمکالمات و میزان مصرف و باقی مانده 
بسته های خود دسترسی پیدا کنند و میزان مصرف اینترنت خود را به طور دائم مورد بررسی 
قرار دهند.عالوه بر این سه کد نیز در نظر گرفته شده که هر یک از اپراتورها آنها را اعالم 
کرده اند تا کاربران با وارد کردن آنها بتوانند میزان مصرف و باقی مانده خود را بررسی کنند. 
مشترکان می توانند با شماره گیری #100* از اطالعات اینترنت همراه سیم کارت همراه 
اول خود مطلع شوند؛ برای دریافت اطالعات از اپراتور دوم یا ایرانسل هم کد #555* در 
نظر گرفته شده است. همچنین مشترکان رایتل می توانند با شماره گیری #144* اطالعات 

مربوط به بسته های اینترنتی خود را به دست آورند.

اگر آیفون، آی پد یا آیپادتاچ خود را گم کرده یا دستگاهتان به سرقت رفت، می توانید اقداماتی 
را برای یافتن دستگاه خود انجام دهید. البته الزم است پیش از آن، از راه هایی که اپل برای 
کاربران محصوالت خود قرار داده استفاده کنید تا در صورت بروز چنین مشکلی، گوشی 
خود را پیدا کرده و از داده هایتان محافظت کنید.شرکت اپل خدمتی را ارائه می کند که شما 
می توانید از قابلیت »Find My iPhone« برای پیدا کردن دستگاه خود استفاده کنید 
و اقدامات دیگری نیز انجام دهید که می تواند به شما کمک کند آن را بازیابید و اطالعات 
 iCloud.com/find خود را در امنیت نگه دارید.برای فعال کردن این قابلیت، وارد گزینه
روی مک بوک یا کامپیوت����ر شخص���ی خود ش��ده ی��ا از Find My iPhone روی 
آیفون، آی پد یا آیپادتاچ دیگری استفاده کنید. بخش Find My iPhone را باز کرده و 
دستگاهی را انتخاب کنید که می خواهید مکان آن را روی نقشه نشان دهد. بدین ترتیب اگر 
دستگاه شما در آن اطراف باشد، صدایی ایجاد کرده و می تواند به شما کمک می کند آن را 
پیدا کنید.در صورتی که گوشی تان را جایی گم کرده اید، می توانید از حالت گمشده استفاده 
کنید. با استفاده از این حالت، شما می توانید از راه دور و با استفاده از یک کد چهار رقمی، 
دستگاه خود را قفل کنید و پس از آن پیامی حاوی شماره همراه شما روی گوشی قفل شده 
ظاهر می شود و این امکان را در اختیار فردی که دستگاه شما را پیدا کرده قرار می دهد تا 
بتواند دستگاهتان را به شما بازگرداند.البته در صورتی که گوشی شما مفقود نشده و دزدیده 
شده باشد، همین برنامه موقعیت دقیق جغرافیایی و آدرس مکانی دستگاه را در اختیار شما 
قرار می دهد و شما می توانید با مراجعه به دستگاه های قانونی محلی، دستگاه خود را بیابید.
همچنین برای اینکه از دسترسی هر فرد دیگری به اطالعات دستگاه گمشده تان جلوگیری 

کنید، می توانید اطالعات آن را  از راه دور پاک کنید. 
البته وقتی که اطالعات دس��تگاه خود را پاک می کنید، تمامی اطالعات ش��ما )شامل 
اعتبارهای مختص اپل( از دستگاه حذف خواهد شد و دیگر قادر نخواهید بود که با استفاده 
از Find My iPhone آن را بیابی��د. پس از اینکه دس��تگاه را پاک کردید، نمی توانید 

آن را ردیابی کنید. اگر پس از پاک کردن، دستگاه را از حساب خود جدا کنید قفل آن 
خاموش می شود و این موضوع به شخص دیگری اجازه می دهد که دستگاه شما را فعال و 
از آن استفاده کند.اگر دستگاه iOS  شما خاموش بود، همچنان می توانید آن را در حالت 
گمشده قرار دهید، آن را قفل کنید یا از راه دور اطالعات آن را پاک کنید. بدین ترتیب با 
روشن شدن دستگاه، این اقدامات صورت می گیرند. همچنین می توانید با وارد کردن کد 
عبور، حالت گمش��ده در دستگاه خود را خاموش کنید و یا از طریق iCloud.com یا 
اپلیکیشن Find My iPhone این کار را انجام دهید.اما اگر پیش از اینکه گوشی تان گم 
یا دزدیده شده باشد، قابلیت Find My iPhone را روشن نکرده باشید، نمی توانید از این 
قابلیت استفاده کنید تا مکان دستگاه شما را نشان دهد. با این وجود می توانید اقداماتی را 
 Apple ID انجام دهید تا از اطالعات خود محافظت کنید.بهترین راه، تغییر کلمه عبور
اس��ت. با عوض کردن کلمه عبور Apple ID می توانید از دسترس��ی افراد به اطالعات 
iCloud یا اس��تفاده از سایر خدمات )مانند iMessage یا iTunes( از طریق دستگاه 
گمشده تان جلوگیری کنید. همچنین می توانید کلمه های عبور حساب های اینترنتی 
روی دستگاهتان شامل ایمیل و شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و توییتر خود 

را تغییر دهید.
همچنین می توانید مفقود شدن یا به سرقت رفتن دستگاه خود را به مراجع قانونی اطالع 
داده و شماره سریال دستگاه خود را در اختیار آنها قرار دهید. گزارش دستگاه مفقودی 
را نیز باید به اپراتور خود دهید و اپراتور می تواند سیم کارت شما را غیرفعال کرده و با 
این راه از سوءاستفاده هایی مانند تماس تلفنی، پیام متنی و سایر استفاده های اطالعاتی 
جلوگیری کند.قابلیت Find My iPhone  تنها راهی است که شرکت اپل ارائه داده و 
می توان با استفاده از آن، دستگاه گمشده و یا دزدیده شده خود را ردیابی کنید، بنابراین 
اگر این قابلیت پیش از گم شدن روش دستگاه شما فعال نشده باشد، اپل خدمت دیگری 

را نمی تواند در جهت ردیابی گوشی به شما ارائه دهد.



همراه با
 سندیکا

فناوری های ارائه شده توسط شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران
40 ش��رکت تولیدی عضو سندیکا آخرین دستاوردهای خود در زمینه طراحی و تولید 

تجهیزات مخابراتی شامل موارد زیر را به نمایش گذاشتند:
1- تجهیزات اکتیو؛ 

مش��تمل بر مراکز تلفن مبتنی بر IP ، س��خت افزار و نرم افزار تجهیزات هسته شبکه 
NGN/IMS ، تجهیزات نوری ش��امل DWDM/OTN/SDH، روتر و سوئیچ الیه 
 ،ONU 2، تجهیزات و نرم افزارهای ارتباطی و گیت وی اینترنت اشیاء، کافوی نوری و
OSS/ سیس��تم های رادیویی ، تجهیزات مدیریت شبکه ،ONT و XDSL تجهیزات

. BSS/NMS
2- تجهیزات پسیو؛ 

ارائه انواع دکل های مخابراتی، انواع کابل های مخابراتی مسی ، کواکسیال و نوری ، لوازم 
پسیو شبکه های کابلی ، لوازم پسیو شبکه های رادیویی ، انواع آنتن ، راک و شلترهای 

مخابراتی.
3- تجهیزات قدرت مخابراتی؛  

مشتمل بر انواع یکسوکننده ها ، مبدل ها ، اینورترها ،  یو پی اس ها و باتری های مخابراتی.

نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه
   پنل تخصصی اقتصاد دیجیتالی،

  الزامات 2/5 برابر شدن بازار ICT بر اساس برنامه ششم توسعه،
  تبیین پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی.

  نشست تبیین پیوست فناوری
نشست تبیین پیوست فناوری برای قراردادهای بین المللی با دبیری دکتر صمیمی و اعضای 
پنل دکتر دوائی، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس 
فالح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دکتر فقیهی، دبیرستاد 
توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهندس رستگار، 
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در سومین روز برگزاری نمایشگاه 

گزارش تکمیلی سندیکای صنعت مخابرات ایران 

منایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی 96 و نشست های تخصصی آن

صنایع مخابرات و اطالع رسانی 96 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد.
به گفته  مهندس رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران ، آئین نامه اجرای نظام نامه 
پیوست فناوری برای قراردادهای بین المللی در خرداد ماه سال 96 از طرف وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت مذکور جهت اجرا ابالغ 
شده است.در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری ، موارد زیر حسب شرایط پروژه می 

بایستی توسط دستگاه های اجرائی در مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه منظور شود.
1- واگ��ذاری انج��ام کار به ش��رکت های ایرانی به همکاری میان ش��رکت های ایرانی و 

خارجی،
2- حداکثر بکارگیری منابع انس��انی متخصص ایرانی در اجرای ط��رح و ارتقای دانش 

تخصصی و مهارت نیروی انسانی،
3- انتقال فناوری به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آن 

از داخل کشور،
4- انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری،

5- صادرات محوربودن همکاری شرکت مجری داخلی  و خارجی و ورود شرکت های ایرانی 
به زنجیره تامین بین المللی شرکت های خارجی،

6- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان،
7- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش 

بنیان.
بنابراین دستگاههای اجرائی موظف شدند نسبت به طراحی روش های اجرائی ، ابزارهای 
مقرراتی و مشوق های موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات یا ارائه پیشنهاد به مراجع 

ذیصالح جهت تصویب اقدام نمایند.
وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات با مشارکت سازمانهای مختلف و از جمله سندیکای 
صنعت مخابرات ایران اولین دستگاه اجرائی بود که آئین نامه اجرائی نظامنامه پیوست 
فناوری را تهیه ، تصویب و ابالغ نمود. هدایت آئین نامه اجرائی به کمیته راهبری پیوست 
فناوری محول گردیده اس��ت.با فعالیت اعضای کمیته راهبری و تعیین مصادیق توسط 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شاهد عملیاتی 

wشدن این آئین نامه خواهیم بود.
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گزارش تکمیلی سندیکای صنعت مخابرات ایران 

منایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی 96 و نشست های تخصصی آن
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فریده شریف زاده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رییس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت ملی پست، تاکید کرد:رییس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت ملی پست، تاکید کرد:

23 هزار گروه برنامه نویس ایرانی در بازار اندروید در حال تولید محصول هستند

غفلت برای جانشین پروری و چینش نامناسب نیروها در رشکت پستغفلت برای جانشین پروری و چینش نامناسب نیروها در رشکت پست

نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 در دنیا تجاری نخواهد شد

تحول در خرید و فروش اینرتنتی با ورود اپراتورهای جدید پستیتحول در خرید و فروش اینرتنتی با ورود اپراتورهای جدید پستی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: نسل پنجم تلفن 
همراه زودتر از س��ال 2023 تجاری نمی ش��ود و اکنون 
در مرحل��ه آزمایش مدل های مفهومی اس��ت.مهندس 
محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با ایرنا درباره ارایه 
خدمات نسل پنجم تلفن همراه در کشور افزود: نسل پنجم 
تلفن همراه زودتر از سال 2023 در دنیا تجاری نخواهد شد 
و امروز در مرحله آزمایش مدل های مفهومی اس��ت و در 
حال حاضر یک دستگاه گیرنده نسل پنجم، در اندازه یک 
»فرغون« باربری است. وی خاطر نشان کرد: یعنی دستگاه 
نسل پنجم تلفن همراه یک دستگاه تجاری نیست و فقط 

یک مدل مفهومی است و این مدل برای نخستین بار در ایران نمایش داده شده و معنی 
آن این اس��ت که تا کاربرد تجاری نسل پنجم زمان بسیاری طول خواهد کشید.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اینکه آیا خود از اپلیکیشن های ایرانی استفاده می کند 
نیز اظهار داشت: بله؛ من از برنامه های حمل و نقل، پیام رسان ها و ابزارهای ایرانی بنا به 
نیازهای روز که پیشنهاد می شود، استفاده می کنم و می بینم که چگونه پیشرفت ها در 
این زمینه اتفاق می افتد و این پیشرفت ها را خوب می دانم.وی تصریح کرد: امروز 23 
هزار گروه برنامه نویس فارسی زبان و ایرانی در بازار اندروید ایران در حال تولید محصول 
هستند و هر کدام برای خود بازار دارند؛ حدود 130 تا 140 هزار نفر در این زمینه فعالیت 

و کار می کنند که باید به این گروه ها بها داد.آذری جهرمی 
خاطر نشان کرد: متاسفانه هرکدام می خواهند که یک گپی 
را شروع کنند، عده ای از کسب و کارهای سنتی در برابر 
آنها مقاومت می کنند و بحث »وامصیبتا« از سوی آنها باال 
می رود و تجارت برخی دیگر بهم می خورد، یا سهم آنها 
کم می شود که با این وضعیت نمی شود کار کرد و انتظار 
داشت که پیشرفت در کشور رخ دهد.وی ادامه داد: فرهنگ 
مردم هم در این حوزه بس��یار موثر است، برخی مواقع ما 
بسته های حمایتی از این شرکت های کسب و کار جدید 
در نظر می گیریم که دیگران به آن اعتراض می کنند ولی 
باید از این شرکت ها حمایت کرد و نمی شود شعار اشتغال و تولید بومی داد ولی از آنها 
حمایت نکنیم.وزیر ارتباطات در عین حال گفت: البته باید دغدغه های مردم را نیز در نظر 
گرفت و نگرانی آنها بیشتر درباره این است که اطالعات شخصی مورد دستبرد قرار گیرند 
که این مساله نیز باید حل شود و دستگاه قضایی و دولت در این زمینه حساس باشند 
و این فعالیت ها چارچوب دار شود.وزیر ارتباطات اظهار داشت: مردم نیز باید اطمینان 
داشته باشند که وقتی وارد استفاده از این خدمات می شوند، اطالعات آنها محفوظ است، 
ضمن اینکه مردم بدانند که اگر از برنامه های داخلی استفاده کنند باعث اشتغال زایی 

جوان کشور می شوند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست، با اشاره 
به ورود اپراتورهای جدید پستی و لزوم مشارکت با آنها گفت: 
کار ب��ا بخش خصوصی در ش��رایط برد-برد اهمیت دارد و 
قطعاً با ورود اپراتورهای جدید وضعیت پست بهبود خواهد 
یافت به ویژه در موضوع خرید و فروش اینترنتی که شاهد 
تحول بزرگی خواهیم بود.به گزارش سیتنا، مهندس نعمتی، 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در جلسه شورای 
اداری پس��ت مازندران، اظهار داش��ت: اگر در سطح شبکه 
پس��تی نهضتی در اجرای برنامه ها شکل بگیرد و همدلی 
وجود داشته باشد مطمئناً کارهای بزرگی می توان صورت 

داد.وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز 
جامعه در سطح شبکه پستی، افزود: توسعه بازار خدمات پستی ایجاب می کند به سرعت 
خودمان را برای عرضه سرویس های جدید آماده نماییم.معاون وزیر ارتباطات، ادامه داد: 
ما شرکت درآمد و هزینه هستیم و باید به جهت انجام خدمات پایه کسری درآمد را تقبل 
و زیان موجود را جبران نماییم و این مهم تنها با بهبود کیفیت خدمات میسر خواهد 
شد.مهندس نعمتی گفت: حوزه پست تخصصی است و وجود نیروهای ماهر و متعهد از 
نیازهای جدی آن است که متاسفانه در بعضی موارد شاهد آن هستیم که چینش نیروها 

به درستی صورت نگرفته است.وی افزود: در سطح شبکه 
نسبت به جانشین پروری غفلت شده و به علت عدم آموزش 
مطلوب، س��الها زمان الزم اس��ت تا مدیری خالق و کوشا 
داش��ته باشیم. وی گفت : ما در پست یک چیز با اهمیت 
داریم و آن عرق و تعصب سازمانی است و الزم است اخالق 
مداری را سرلوحه کارهایمان قراردهیم و یقیناً اصالح، ترمیم 
و بهسازی فرایندها موجب ارتقای روحیه کارکنان می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ملی پست، با اشاره به اینکه هنوز 
مشکالتی مثل فضای کاری نامناسب و مسائل نامه رسان ها 
به خوبی دیده نشده تصریح کرد: برای استفاده از نیروهای 
خبره و کارشناس، برنامه ریزی خواهد شد و نیروهای خالق باید جذب شوند تا بتوانیم از 
مدیریت روز بهره ببریم.وی با تاکید بر ضرورت مدیریت سرمایه در شرکت گفت: بسیاری 
از طرح های عمرانی بدون مطالعات کافی اجرا شده که از این محل هزینه های سنگینی 
بر شرکت تحمیل شده است.مدیرعامل شرکت ملی پست، با بیان اینکه خدمات پایه ارزان 
قیمت است و باید مردم را به سوی این خدمات سوق دهیم، گفت: سرعت، قیمت مناسب 
و کیفیت اقبال عمومی را از خدمات پستی به دنبال دارد که الزم است برای این منظور 

برنامه داشته باشیم و ساختار بازاریابی خود را جهت نیل به اهدافمان طراحی کنیم.
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رئیس دانشکده پست و مخابرات، اعالم کرد:

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، خرب داد:

افزایش 94 درصد خدمات در دنیا بر مبنای رایانش ابری تا سال 2020

کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت اجتامعی با رایانش ابری

»آموزش موبایلی« راهکاری برای آموزش بیامران بسرتی و
 بی سوادان مناطق صعب العبور

رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات از ارایه 
70 درصد خدمات در دنیا بر مبنای رایانش ابری خبر داد و 
گفت: رایانش ابری می تواند باعث پرکردن شکاف دیجتیالی 
میان فقیر و غنی و تحقق عدالت اجتماعی، اش��تغالزایی، 
توس��عه صادرات شود.به گزارش سایت نسل چهارم، دکتر 
وحی��د یزدانیان در آغاز ب��ه کار کارگاه معرفی ابرخدمات 
عمومی و زمینه ها و فرصت های کسب و کار مرتبط با آن 
با اشاره به رایانش ابری و اتفاقاتی که در سطح جهان و در 
داخل کش��ور در این حوزه افتاده است، گفت: رایانش ابری 
یک روش جدید برای ارایه خدمات و بس��تر مناسبی برای 

استقرار دولت الکترونیک است.وی تصریح کرد: یکی از مطمئن ترین راهکارهای استمرار 
دولت الکترونیک از نگاه حاکمیت موضوع استفاده از رایانش ابری است که تغییر پذیری 
را برای ما با هزینه کم محقق می کند.یزدانیان تاکید کرد: رایانش ابری یک فناوری جدید 
نیست یک نگاه جدید و یک شکل از ارایه  توانمندی ها و داشته های ما در شبکه است و 
موجب بهره مندی بهینه از منابع می شود.وی با بیان اینکه عناصر ارزشمندی در رایانش 
ابری مورد تاکید است، افزود: طیف، یک منبع محدود تجدید پذیر و تخصیص منابع در 
حوزه ICT مهم است.رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به اینکه 60 درصد کل 
صنعت ICT به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر رایانش ابری است، افزود : 

در پیاده سازی رایانش ابری و پیگیری راه حل های آن 98 
درصد هزینه های نگه��داری کاهش پیدا کرده، 95 درصد 
نظامات سریعتر مستقر، 87 درصد مقیاس پذیری بهتر شده 
و در مجموع 65 درصد بهتر از منابع، استفاده می شود.وی با 
بیان اینکه، درحال حاضر 70 درصد خدماتی که ارایه می شود 
مبتنی بر رایانش ابری است، گفت: این رقم تا سال 2020 به 
94 درصد می رسد.یزدانیان به رایانش ابری در کشور اشاره 
کرد و تاکید داشت: رایانش ابری در کشور ما دارای فرصت و 
تهدید است و می تواند باعث پرکردن شکاف دیجتیالی میان 
فقیر و غنی و تحقق عدالت اجتماعی، اش��تغالزایی، توسعه 
صادرات و توسعه عدالت در حوزه ICT و همچنین ایجاد کسب و کار شود.وی با تاکید 
بر اینکه در این حوزه نیاز به س��رمایه گذاری  احساس می شود،  اظهار داشت: ترسیم 
یک نقشه راه خوب برای رایانش ابری ضروری  است که در فاز نخست خود برنامه ریزی 
و ترسیم نقشه راه مطرح  است و در فاز دوم جمع آوری استانداردهای مرتبط با رایانش 
ابری ، گروه بندی و توصیف استانداردها، معرفی آنها و مزایای استفاده از این استانداردها 
در خور توجه است.رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به چند راهبرد کالن در این 
حوزه تصریح کرد: در زمینه رایانش ابری، جذب نخبگان و استفاده از توانمندی های آنها، 

بحث اصلی و موضوع مهمی است که در دانشکده پیگیری می شود.

رئیس س��ازمان نهضت س��وادآموزی از پایلوت 
طرح آموزش موبایلی به س��وادآموزان خبر داد و 
گفت: اجرای آزمایشی آموزش موبایلی موفق بود 
و عالوه بر انتقال س��واد خواندن و نوشتن، به از 
بین بردن ترس از فناوری در سوادآموزان کمک 
می کند.علی باقرزاده، با اش��اره ب��ه اینکه طرح 
آم��وزش موبایلی به س��وادآموزان طی ماه های 
اخیر اجرای آزمایشی خود را پشت سر گذاشت، 
اظهار کرد: آم��وزش از طریق موبایل یک پروژه 
پژوهش��ی تجربی بود که در اس��تان خوزستان 
ب��ه اجرا درآمد.وی اف��زود: در این طرح تعدادی 
از س��وادآموزان از طریق تبل��ت و نرم افزاری که 
تولید ش��ده، تحت آموزش قرار گرفتند و معلم 
تنها اقدام به برگزاری کالس رفع اش��کال کرد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 

در این طرح معلم فرآیند پیشرفت تحصیلی را کنترل می کند گفت: آموزش موبایلی 
می تواند الگوی خوبی برای کالس های چندپایه نیز باشد و مدل خوبی برای آموزش 
رسمی است. همچنین آموزش و پرورش می تواند برای کاهش هزینه های آموزشی 

خود در مناطق صعب العبور این کار را انجام دهد. 
از دیگر مخاطبان این پروژه  افرادی هستند که به 
علت شرایط خاص ناچارند در بیمارستان بستری 
ش��وند یا دچار معلولیت اند و نمی توانند از منزل 
بیرون بیایند و یا ک��ودکان کار که به هر دلیلی 
مجبورن��د برای خانواده یا ب��ا خانواده کار کنند.
باقرزاده ادامه داد: از جمله محس��نات این طرح 
آن اس��ت که اپلیکیش��ن و نرم افزار هیچ گاه از 
تکرار کردن و یادآوری و نگه داری سوابق خسته 
نمی ش��ود و این امر یادگیری را تسهیل می کند.

وی ب��ا بیان اینکه قطعا این ط��رح را در نهضت 
سوادآموزی دنبال می کنیم عنوان کرد: پژوهش 
ما نشان می دهد انگیزه سوادآموزان برای استفاده 
از این روش بس��یار باالس��ت و مهارت استفاده 
از س��خت افزارهای هوش��مند را فراهم می کند. 
بنابرای��ن ترس از فناوری که بعضا در افراد بی س��واد وج��ود دارد از بین می رود و 
فرصتی را فراهم می کند تا بتوانند از مابقی خدمات اجتماعی مبتنی بر وب نظیر 

واریز وجه، پرداخت قبوض و خرید اینترنتی استفاده کنند.
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گفتگوی
 ویژه

زهرا طاهری

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

آینده  فضای مجازی با وجود وزیر جوان ارتباطات، روشن است

توسعه  پروژه  USO از اقدامات خیر وزیر ارتباطات است

تأنی و تأمل در سبک مدیریتی آذری جهرمی مشهود است

اجرای طرح رجیسرتی از اقدامات بزرگ کشوری است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، گفت: عقالنیت در وجود مهندس آذری جهرمی، چه 
در حوزه  مدیریتی، چه در توجه به استان ها، چه در مواجهه با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشهود 
است و برخورد ایشان برخوردی با تامل و عقالنیت باال می باشد.حجت االسالم دکتر احد آزادیخواه، سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون ارزیابی عملکرد سه 
و م��اه و اندی وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات دولت دوازدهم، گفت: با توجه به اما و اگرهایی که در نوع 
مدیریت آقای آذری جهرمی و جوانی ایشان مطرح می شد، اما ما بردباری و پختگی الزم و تأنی و تأمل را در 
سبک مدیریتی ایشان شاهد و ناظر هستیم.وی ادامه داد: عقالنیت در وجود ایشان، چه در حوزه  مدیریتی، 
چه در توجه به استان ها، چه در مواجهه با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشهود است و برخورد ایشان 
برخوردی با تامل و عقالنیت باال می باشد.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: این 
موضوع به ما امید می دهد که در حوزه  IT به معنای وسیع کلمه، آینده  خوبی را خواهیم داشت؛ چراکه هم 
گس��ترش و توس��عه  حوزه  IT و فضای مجازی را شاهد و هم نوع نظارتی که الزم است صورت می گیرد تا 
آسیب ها به حداقل برسد که عملکرد آقای آذری جهرمی نشان دهنده  توجه به این موارد مهم است.آزادیخواه 
تاکید کرد: با توجه به عملکرد موثر و مثبت وزیر جوان ارتباطات، ما هم از رئیس جمهور درخواست می کنیم 

که به جوان ها در مدیریت سطح کالن کشور فرصت بیشتری دهند.

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی، گفت: بحث 
رجیستری مدت زیادی بی حرکت مانده بود که آقای آذری جهرمی اقداماتی برای اجرایی 
شدن این طرح انجام دادند که یکی از طرح های بزرگ و مفید کشوری است.دکتر سعید 
باستانی در گفت و گو با خبرنگار نسل چهارم، پیرامون ارزیابی از عملکرد وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات دولت دوازدهم، مطرح کرد: مهندس آذری جهرمی در طول س��ه ماه و 
اندی که گذشته است اقدامات جدیدی انجام داده است. یکی تعیین تکلیف قیمت های 
بسته های اینترنت توسط رگوالتوری است که سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام داده  
و در این بخش ورود موثر داشته است.باستانی در ادامه گفت: مورد بعدی بحث رجیستری 
است که مدت زیادی بی حرکت مانده بود که آقای آذری جهرمی اقداماتی برای اجرایی 
شدن این طرح انجام دادند که یکی از طرح های بزرگ و مفید کشوری است.سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات خیری 
که وزیر ارتباطات انجام داده اند، پروژه ی USO می باشد.وی اظهار کرد: اپراتورها در نقاط 
کور و مخصوصا در نواحی روس��تایی که عالقه ی چندانی به حرکت کردن در این نقاط 
وجود ندارد ورود چندانی نداشتند؛ چراکه دسترسی موبایل و اینترنت را به دلیل جمعیت 
پایین، مقرون به صرفه نمی دانستند و این باعث نگرانی کشور شده است، ولی برای توسعه 
در این مناطق تصمیمات بزرگی گرفته شده است که در صورت اجرایی شدن، مشکالت 
ارتباطی روستاییان حل خواهد شد.نماینده  مردم شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه 
والت در مجلس، گفت: این کار از یک طرف جزو امور مطالبه گری عموم مردم است و 
از طرف دیگر پارادوکس است. به این دلیل که ما امور را به سمت دولت الکترونیک می 
بریم و هدفمان انجام این کار است، ولی از طرف دیگر به دلیل جمعیت پایین و مقرون به 
صرفه نبودن برای اپراتورها، تمایل زیادی به ارائه ی خدمات موبایلی و اینترنتی به روستاها 

وجود ندارند.وی ادامه داد: از لحاظ حاکمیتی این وظیفه حاکمیت است که هر فردی در هر 
مکانی که ساکن است، از خدمات اینترنت، تلفن همراه و دولت الکترونیک بهره مند شود.این 
نماینده مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: این امور در حال انجام هستند و اگر بخواهیم 
وزارت ارتباطات را در دو بخش زیرساخت و تنظیم مقررات هم مورد بررسی قرار دهیم، 
در حوزه ی زیرساخت در زمینه ی توسعه ی شبکه ی فیبرنوری اقدامات موثری انجام شده 
و در حوزه ی تنظیم مقررات هم به یک سری مسائل ورود پیدا کرده اند که به نظر موثر و 
مفید است.وی خاطرنشان کرد: کاری که ساکن مانده است بخش ترانزیت است که هنوز 
اجرایی نشده است و از وزیر محترم ارتباطات انتظار داریم شرکت ترانزیت بین الملل را به 
زودی راه اندازی کنند تا کشور بتواند از درآمدهای ترانزیتی بهره مند شود.باستانی در پایان 
تاکید کرد: در مجموع عملکرد وزیر را در سه ماه اول کار مثبت ارزیابی می کنم تا ببینیم 

در ادامه به چه صورت خواهد بود.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

29

13
96

اه 
ر   م

 آذ
/ 2

ه 7
مار

ش

کنکاش

تاثیر تعرفه های جدید اینرتنت در رشد رسویس های ویدیویی چشمگیرتر خواهد بود

سیاست جدید وزارت ارتباطات دغدغه مرصف کاربران اینرتنت را کاهش می دهد

مدیرعامل تلوبیون، اعالم کرد:

رشد ترافیک 10 درصدی با اعامل تعرفه های جدید اینرتنت

فریده شریف زاده 
زهرا طاهری

مدیرعامل آپارات:

مدیرعامل آپارات، گفت: اعالم تعرفه های جدید اینترنت بدون شک در رشد ترافیک داخلی تاثیر خواهد 
داشت و این تاثیر به ویژه در زمینه  رشد سرویس های ویدیویی چشمگیرتر خواهد بود.»محمد جواد شکوری 
مقدم« در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون ارائه  تعرفه های جدید اینترنت غیرحجمی و منصفانه، 
گفت: مردم باید بسته های جدید اینترنت را خریداری کنند و طبیعتا با سیاست جدیدی که وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات در پیش گرفته، دغدغه مصرف کاربران اینترنت نیز کاهش پیدا می کند، ولی صفر 
نمی شود.وی با تاکید بر اینکه ارائه  تعرفه های اینترنت در قالب جدید ارزشمند محسوب می شود، گفت: البته 
باید مدتی صبر کنیم تا بتوان برآورد درستی در این زمینه ارائه داد.شکوری مقدم، گفت: اعالم تعرفه های 
جدید اینترنت بدون شک در رشد ترافیک داخلی تاثیر خواهد داشت و این تاثیر به ویژه در زمینه  رشد 

سرویس های ویدیویی چشمگیرتر خواهد بود.

مدیرعامل تلوبیون، گفت: پس از اینکه مردم بس��ته های 
اینترنت حجمی ش��ان پایان یابد و سرویس های جدید را 
خریداری کنند، ما شاهد تاثیر مستقیم اعمال تعرفه های 
جدی��د خواهیم بود، ولی در همین زمان کوتاه هم ما یک 
رشد ترافیک نزدیک به 10 درصدی را شاهد بودیم.»احسان 
خرم« در گفت و گو با خبرنگار نس��ل چهارم پیرامون ارائه  
تعرفه های جدید اینترنت، اظهار داشت: تغییر تعرفه  فروش 
اینترنت باعث رشد سرویس های ویدیویی داخلی و همین 
طور ظهور سرویس های جدید ویدیویی خواهد شد و در 
کنار آن باعث رش��د نمایی ترافیک داخلی خواهد شد که 
بسیار سودمند است.وی ادامه داد: در کنار آن، اگر افزایش 
کیفیت و پهنای باند و فروش غیر حجمی را هم داش��ته 
باش��یم باعث می شود که رضایت خیلی زیادی در سمت 

کاربران اینترنت به وجود بیاید. وی افزود: برای س��رویس 
دهنده های س��رویس ه��ای ویدیویی مثل تلوبیون باعث 
می ش��ود که ما به راحتی بتوانیم س��رویس های HD و 
Full HD را در اختی��ار کاربران قراردهیم و کاربران از آن 
ها استفاده کنند؛ بدون آنکه دغدغه ی پایان یافتن بسته ی 
حجمی شان را داشته باشندمدیرعامل تلوبیون، خاطرنشان 
کرد: البته ما هم باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم که 
منجر به اشتغال زایی خواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: 
پس از اینکه مردم بسته های اینترنت حجمی شان پایان 
یابد و سرویس های جدید را خریداری کنند، ما شاهد تاثیر 
مستقیم اعمال تعرفه های جدید خواهیم بود، ولی در همین 
زمان کوتاه هم ما یک رشد ترافیک نزدیک به 10 درصدی 

را شاهد بودیم.  

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرس��اخت در خصوص سهم شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت از گردش مالی بخش ارتباطات کشور، گفت: 
س��هم شرکت زیرساخت از گردش مالی این بخش زیر 10 درصد و 
تقریبا حدود 8 درصد از کل درآمدی است که از بخش ICT می آید.
دکتر صادق عباسی شاهکوه، در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم در 
خصوص سهم شرکت ارتباطات زیرس��اخت از گردش مالی بخش 
ارتباطات کش��ور، گفت: سهم شرکت زیرساخت از گردش مالی این 
بخش همانطور که آقای جهرمی ه��م اعالم کردند زیر 10 درصد و 
تقریبا حدود 8 درصد از کل درآمدی است که از بخش ICT می آید.

سهم رشکت زیرساخت از کل گردش مالی بخش ICT کشور حدود 8 درصد است

رشکت زیرساخت، 25 درصد تعرفه های اینرتنت را کاهش داد

مدیرعامل رشکت ارتباطات زیرساخت:

مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، ادامه داد: سهم درآمدی 
ش��رکت زیرس��اخت در کل تاثیری بر بخش ICT ن��دارد، اگرچه 
زیرساخت هس��ته ی اصلی تمام اپراتورها است، ولی از نظر درآمدی 
نقش چندانی ندارد و ما هم نمی خواهیم این نقش بزرگ شود، به دلیل 
اینکه نمی خواهیم هزینه ی اپراتورها افزایش یابد.دکتر عباسی شاهکوه، 
در خصوص نقش شرکت زیرساخت در کاهش تعرفه های اینترنت هم 
اظهار کرد: در رابطه با کاهش تعرفه ها، شرکت ارتباطات زیرساخت 
طی دوره های اخیر حدود 25 درصد قیمت ها را کاهش داد تا به کاربر 

نهایی هم قیمت مناسب تری از سمت اپراتورها عرضه شود.
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یک کارشناس حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات:

اعامل تعرفه های جدید اینرتنت منجر به تغییر رفتار کاربران می شود

معاون وقت فناوری  و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: وزارت ارتباطات 
نخستین دستگاهی است که در حوزه  تجهیزات مخابراتی، موضوع پیوست فناوری را ارائه 
داده است تا حداقل بخش خودمان حتما در حوزه هایی که تجهیزات داخلی وجود دارد 
و در قراردادهای بین المللی و طرح های بزرگ از تجهیزات و نرم افزارها و سرویس های 

ایرانی استفاده شود.
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم در خصوص برنامه  
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم برای توسعه  کسب و کارهای 
نوپا و حمایت از استارتاپ ها، اظهار کرد: شرکت های نوپا یا بهتر است بگوییم شرکت های 
نوظهور در حوزه  IT، نیاز به انواع و اقسام گره گشایی ها دارند که همه  آنها از جنس حمایتی 
مثل وام و تسهیالت نیستند و این موارد نه تنها در ایران که در هیچ کجای دنیا نیز برای 
توسعه ی شرکت های نوظهور در اولویت نیستند.دوایی ادامه داد: موضوع اصلی، بحث گره 
گشایی است. معاونت ما جلساتی را به طور منظم با همکاران در کمیته  کارشناسی شورای 
عالی صادرات و همچنین اتاق بازرگانی دارند و سعی می کنند مجموعه ی چالش هایی که 
این شرکت ها با آن مواجه اند را احصاء کنند که بعد از آن، تقسیم کار ملی نیاز است.معاون 
فناوری  و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار کرد: هر کدام از این مشکالت 
ممکن است در یک نهادی قابل حل و رفع رجوع باشد و کاری که ما فعال انجام می دهیم 
این است که فهرستی که از مشکالت جمع آوری می شود، فهرست جامعی باشد که بتوانیم 

در مراحل بعدی پیگیری کنیم.
دوایی خاطرنش��ان کرد: در حوزه  تجهیزات مخابراتی، موضوع پیوست فناوری را داریم و 
ما اولین دستگاه اجرایی هستیم که آیین نامه ی پیوست فناوری دارد و طبیعتا دنبال آن 
هستیم که حداقل بخش خودمان حتما در حوزه هایی که تجهیزات داخلی وجود دارد و در 
قراردادهای بین المللی و طرح های بزرگ از تجهیزات و نرم افزارها و سرویس های ایرانی 
استفاده شود.وی ادامه داد: برای این منظور ما تغییری در مقررات مناقصات داده ایم و برای 
ستاد اقتصاد مقاومتی هم ارسال و تایید شده است و وزیر سابق آقای دکتر واعظی ابالغ 
کردند و آقای مهندس جهرمی هم به شدت دنبال این قضیه هستند و بسیار هم با جدیت 
دنبال می ش��ود که امیدواریم آیین نامه ی پیوست فناوری به درستی پیاده شود. ما هم 
طبیعتا با مشوق هایی که در آن قرار می دهیم، به تدریج در بخش غیردولتی آن را گسترش 
می دهیم و در نتیجه آن بخش نیز از نظر بازاری که برایشان ایجاد می شود مورد حمایت 

پیگیری برای استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای مخابراتی ایرانی در قراردادهای بزرگ بین املللی

ورود رشکت های خارجی به بازار ایران از طریق کریدور فاوا

دبیر شورای راهربی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات :

قرار می گیرد.معاون فناوری  و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: اینها همه 
مجموع فعالیت هایی است که مورد نظر کریدور فاواست و امیدواریم که اگر این پروژه به 
اجرا درآید، زمینه ی ارتقاء تخصصی، ارتباط بین المللی با شرکت های مطرح جهانی، تولید 
تجهیزات و تولید نرم افزار در داخل با مشارکت بین المللی با ایجاد 100 هزار شغل باکیفیت 

در حوزه  ICT در یک فرایند 10 ساله برنامه ریزی شده است.
دکتر دوایی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار نسل چهارم مبنی بر اینکه در حال حاضر برنامه  
مدون و فرابخشی برای حضور شرکت های نوآور خارجی در بازار ایران چیست؟ گفت: برنامه  
ما از طریق کریدور فاوا می باشد و وقتی می گوییم ورود شرکت خارجی به بازار ایران، این 
ورود باید از جنس همجواری و از جنس تعامل و یادگیرانه باشد. در غیر این صورت هر 

شرکتی دوست دارد از طریق محصولش وارد بازار ایران شود.
دوایی خاطرنشان کرد: ما می گوییم اگر شرکت خارجی از طریق محصولش می خواهد وارد 
بازار ایران شود حتما باید این محصول، اثری در توسعه  اقتصاد بخش و تولید اشتغال داشته 
باشد و این هم ممکن نیست مگر اینکه فرمولی که در سطح جهان به رسمیت شناخته 
شده است، مثل شهرک های بین المللی »های.تک« پیاده شود، که ما در این حوزه هم از 
بهترین مشاوران بین المللی استفاده می کنیم تا فرمولی را پیاده کنیم که مقبولیت جهانی 

داشته باشد.  

یک کارشناس حوزه  اینترنت، گفت: سوق پیدا کردن کاربران از سمت 
محتوای متنی به محتوای صوتی و ویدیویی از مهمترین اثرات اعمال 
تعرفه های جدید است.»محمد خسروی« مدیرعامل سابق تلوبیون در 
گفت و گو با خبرنگار نسل چهارم در خصوص ارزیابی از ارائه  تعرفه های 
جدید اینترنت غیرحجمی و منصفانه، اظهار کرد: کاربران همیشه در زمان 
استفاده از اینترنت نگرانی هایی در رابطه با اتمام حجم اینترنت داشتند و 
به همین دلیل برای دیدن محتواهای تصویری بیشتر در محل کار و یا 
مکان های دیگر اقدام به دانلود فیلم ها و ویدئوهای مورد نظر می کردند.وی 
افزود: با اعمال بسته های جدید اینترنت، دیگر کاربران نگران اتمام حجم 
بسته ی اینترنت خود نیستند و می توانند در داخل خانه و به راحتی ویدئو 
و فیلم مورد نظر خود را از سایت هایی مثل آیو مشاهده کنند.وی با تاکید 

بر اینکه اعمال تعرفه های جدید منجر به تغییر رفتار مصرف کنندگان می شود که 
این موضوع بسیار مهم و ارزشمند است، گفت: همیشه شاهد بودیم که کاربران 
در زمان کار و در س��ازمان ها و مراکزی که مشغول به کار بودند اقدام به دانلود 
فایل های تصویری می کردند، ولی از این پس این موضوع کاهش یافته و همین 
امر تبعات بسیار مثبتی را نیز به همراه خواهد داشت چون دیگر نگرانی ای بابت 
اتمام اینترنت وجود ندارد.خسروی، گفت: بحث سوق پیدا کردن کاربران از سمت 
محتوای متنی به محتوای صوتی و ویدیویی از مهمترین اثرات اعمال تعرفه های 
جدید است.مدیرعامل سابق تلوبیون خاطرنشان داد: با توجه به کاهش نگرانی 
مردم در رابطه با اتمام اینترنت خود در زمان مشاهده  محتواهای تصویری طبیعی 
است که از این پس استفاده از محتواهای صوتی و ویدیویی نیز افزایش یافته و 

طبیعتا با اعمال تعرفه های جدید ترافیک داخلی نیز افزایش می یابد.
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محاسبه  مرصف منصفانه  اینرتنت داخلی و بین امللل مخابرات، دو به یک است

ارائه  رسویس های ارزش افزوده از اولویت های مخابرات ایران است

رئیس کمیته  کسب و کارهای الکرتونیکی مجلس:

عملکرد مطلوب ماه های اخیر وزارت ارتباطات، 
منونه ای موفق از اعتامد به جوانان در عرصه های مدیریتی است

سخنگوی رشکت مخابرات ایران:

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: در قالب تعرفه های 
جدید اینترنت اگر مشتریان تنها اقدام به استفاده از ترافیک داخلی کرده باشند، دقیقا حجم 

منصفانه یا FUP قابل استفاده است.
مهندس »محمدرضا بیدخام« سخنگوی شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار 
نسل چهارم پیرامون تاثیر ارائه  اینترنت ثابت شرکت مخابرات در قالب جداول تعرفه ای 
جدید بر درآمد این ش��رکت، گفت: ما همسو با مصوبه  266 سازمان تنظیم مقررات در 

خصوص اعمال تعرفه های جدید، تعرفه  سرویس های موجود را تغییر دادیم.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تغییر 
وضعیت احتمالی تعدادی از مشتریان قدیمی و میزان جذب مشتریان جدید، در خصوص 

اثرگذاری مثبت یا منفی تعرفه های موجود در حال بررسی هستیم.
بیدخام همچنین در رابطه با تفکیک ترافیک بین الملل از داخل، خاطرنش��ان کرد: اگر 
 FUP مشتریان تنها اقدام به استفاده از ترافیک داخلی کرده باشند، دقیقا حجم منصفانه یا

قابل استفاده است.
وی ادامه داد: اما اگر کاربران صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کرده باشند، نصف حجم 
منصفانه یا FUP  قابل استفاده است و اگر به صورت ترتیبی باشد، نسبت دو به یک است 

و دو به معنای داخلی و یک به معنای بین الملل محاسبه می شود.
بیدخام در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار نسل چهارم مبنی بر تاکیدات وزیر ارتباطات بر 
اینکه در حوزه  تلفن ثابت به نس��بت تلفن همراه، زمینه  رشد باالیی وجود دارد، لذا چه 
زمینه هایی را برای توسعه ی بازار در این بخش مد نظر دارید؟ گفت: فراگیر کردن همه  
سرویس های مخابراتی چه در بحث تلفن همراه و چه در بحث تلفن ثابت از اولویت های 

شرکت مخابرات ایران است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: ارائه  سرویس های ارزش افزوده با توجه به نیاز 
مشتریان و توجه به کیفیت ارائه شده و خدمات پس از فروش، از اولویت های این شرکت 

می باشد.  
سخنگوی شرکت مخابرات افزود: شرکت مخابرات ایران در حال حاضر در تمامی نقاط و 
مناطق کشور به صورت فراگیر اقدام به ارائه ی سرویس های مختلف چه در بخش voice و 

چه در بخش دیتا بر اساس تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات می کند.
وی همچنین در چارچوب مس��ئولیت های اجتماعی مخابرات، اشاره کرد: عالوه بر ارائه  
سرویس های مخابراتی، در قالب مدل 26 هزار، اقدام به ارائه ی خدمات مختلف به بنیادهای 

خیریه، بازسازی مدارس و سایر موارد مرتبط می کنیم.

نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس، تاکید کرد: مجموعه  فعالیت های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ماه های اخیر را می توان نمونه ای موفق از اعتماد 

به جوانان کشور در عرصه های مدیریتی دانست.
به گزارش ماهنامه نسل چهارم، پروانه مافی، رئیس کمیته  کسب و کارهای الکترونیکی 
مجلس ش��ورای اسالمی در پی انتصاب معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 

یادداشتی به موارد ذیل اشاره کرد:
- بی تردید ارتباطات و فناوری اطالعات را می توان حوزه  پیشگام و پرچمدار آینده  کشور 
دانست که ساحت های حیات جمعی چون اجتماع، اقتصاد و حتی سیاست را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. از این رو، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زمان حاضر را باید 
زیربنایی برای آینده  کشور تلقی کرد. آینده ای که دستیابی مطلوب به آن، امروز در گرو 

تدبیر و مدیریت وزیری جوان، با انگیزه و فعال است.
- مجموعه  فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ماه های اخیر را می توان 
نمونه ای موفق از اعتماد به جوانان کشور در عرصه های مدیریتی دانست. به اجرا درآوردن 
طرح ریجستری تلفن های همراه پس از بارها تعویق، پیگیری مؤثر مطالبات مردم از طریق 
به کارگیری دیپلماس��ی شفاف با استفاده از شبکه های پیام رسان و همچنین انتخاب 

شایسته  معاونین و مدیران مجرب و متخصص در حوزه  وزارتی، گواهی بر این مدعاست.

- اینجانب ضمن تش��کر از وزیر محترم ارتباطات و فن��اوری اطالعات در انتصاب آقای 
مهن��دس نصراهلل جهانگرد به معاونت فناوری و ن��وآوری و آقای دکتر مرتضی براری به 
معاونت وزارت و ریاست سازمان فضایی ایران و تبریک به ایشان، برای این عزیزان در انجام 

مطلوب مسئولیت های محوله آرزوی توفیق دارم.



  از آنجا که کارخانجات مخابراتی ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده 
تجهیزات مخابراتی در کشور بوده است، زمینه های تولیدی حال حاضر 

آن شرکت را در حوزه صنعت ارتباطات کشور تشریح فرمایید.
با عنایت به برخورداری شرکت ITMC از دو صنعت بزرگ الکترونیک و مکانیک و با بهره 
مندی از کارشناسان زبده در بخش های R&D، مهندسی و تولید،گام های مفیدی در 
حوزه فناوری های نوین برداشته شده و در حال حاضر با سبد محصول زیر، در حوزه صنعت 

ارتباطات کشور مشغول به فعالیت می باشد:
• طراحی و تولید انواع تجهیزات در بستر Passive و Active حوزه FTTX مبتنی بر 

 GPON تکنولوژی
• طراحی و تولید تجهیزات و Node های بس��تر اینترنت اش��یاء )IOT( در حوزه های 

مخابرات نیرو، کشاورزی ، حمل و نقل و شهر هوشمند 
 Service Rack ط�راح��ی و تولید ان�واع راک ها و کابینت های م�خابراتی به عن��وان •

ش�امل راک های رکتی فایر ، باتری و ترانسمیشن
• طراحی و تولید انواع کولرهای مخابراتی بر اس��اس پیش��رفته ترین فن���اوری روز در 

ظرفی�ت های مختلف و طراحی و تولید رکتی فایرهای مخابراتی 
• انجام پروژه های کلید در دست و همچنین خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه 

مادر مخابراتی استانهای مختلف

  شرکت های صنعت ارتباطات کشور در مسیر رقابت با شرکت های 
پیشروی این صنعت در دنیا باید در چه مسیرهایی گام بردارند؟

 بی شک تقویت دانش فنی و بومی سازی تکنولوژی های نوین جهانی و افزایش کیفیت 
محصوالت، به موازات حمایت های دولت از تولید داخل و همچنین بهره مندی از توان 
علمی شرکت های دانش بنیان در صنایع ، زمینه ساز رقابت با شرکت های پیشروی این 

صنعت می باشند.

  برای بومی سازی صنعت ارتباطات و حوزه سایبری در کشور چه پیش 
شرط هایی وجود دارد و در ادامه این مسیر از چه مشوق ها و حمایت هایی 

باید استفاده شود؟
بی ش��ک راه اندازی سرویس ایمیل و شبکه های اجتماعی داخلی، میزبانی اینترنت در 
داخل کشور، سرویس و پرتال های اطالع رسانی در داخل کشور، تولید نرم افزارهای ملی 
به عنوان جایگزین نرم افزارهای خارجی، راه اندازی کتابخانه های الکترونیکی و نرم افزاری 
در داخل کشور، استفاده از DNS سرورهای داخلی، تقویت شبکه اینترانت داخل کشور و 
ایجاد سیستم های ذخیره سازی و فضاهای ذخیره سازی ابری در داخل کشور به عنوان 
پیش شرطهای بومی سازی صحیح ارتباطات و حوزه سایبری می بایستی مدنظر مسوولین 

محترم قرار گیرد. 

   آن شرکت محترم در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در کشور، چه گام هایی برداشته است و چه برنامه هایی برای آینده مد 

نظر دارد؟

 با عنایت به فرمایش��ات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و در راستای تحقق عملی 
این مهم ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با هدف بومی سازی محصوالت مبتنی بر 
تکنولوژی های نوین در حوزه ارتباطات و با تاثیر پذیری مثبت از شرایط تحریم، اقدام به 
برداشتن گام های موثر در حوزه سخت افزار و نرم افزار بومی نموده، لذا با توجه به حرکت 
و رشد شبکه ارتباطات کشور به سمت FTTX و IOT و چالش های امنیتی پیش رو 
در این حوزه ها، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، برنامه های مدونی در راستای طراحی 
و تولید نرم افزارها ، دیتابیس و سرورهای بومی بر اساس Data Mining  و Cloud و 
نودها در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا، دستیابی به دانش روز و بومی در حوزه 

های مذکور، محقق گردیده است.

  پیشنهاد شما به وزیر ارتباطات در راستای حمایت از این صنعت و 
رشد و توسعه آن در کشور چیست؟

با توجه به اس��تراتژی اخذ ش��ده در ش��رکت و با هدف ورود به حوزه FTTX و خ�رید 
ماش���ین آالت مورد ن�یاز و اخذ اولی�ن قرارداد FTTX در ق�الب مناقصه برگزار ش��ده 
شرکت مخابرات ایران ، انتخاب شرکت ITMC به عنوان ه�سته توانمند تولید کنن�ده 
تجه�یزات مذکور در قال�ب ی�ک بازار بالفعل در حوزه مخابرات مد نظر قرار گرفته است، 
لذا پیشنهاد می گردد استراتژی استفاده حداکثری از توانمندی های شرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران در دو بخش Active و Passive حوزه FTTX ، تدوین و اجرائی گردد. 
همچنین با عنایت به طراحی و تولید راک های  Transmission ، باطری، رکتی فایر، 
منابع تغذیه، BBU ، کافو و همچنین کولرهای مخابراتی در سه سال اخیر در شرکت 
ITMC و وجود دانش فنی و عدم نیاز به سرمایه گذاری جدید، الزام اپراتورهای مخابراتی 
به استفاده از محصوالت این شرکت می تواند به عنوان بازار حائز اهمیت در دستور کار قرار 
گیرد. شایان ذکر است با توجه به بستر مناسب سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی 
متخصص در مجموعه، توجه خاص به تولید تجهیزات Active در بخش های رادیویی و 
هسته شبکه های نسل چهارم و پنجم تلفن همراه از طریق مشارکت شرکت های معتبر 
خارجی و با هدف انتقال دانش فنی و ت�کمیل ظرفیت های موج�ود این صنعت ملی نیز 

می تواند به عنوان گام بعدی، مد نظر قرار گیرد.
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مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران:

 ITMC اسرتاتژی استفاده حداکرثی از توامنندی های

در تجهیزات حوزه FTTX ، تدوین و اجرائی شود

نظر به سیاست های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم در حمایت از تولید داخل و توجه ویژه به شرکت های تولیدی صنعت مخابرات 
کشور، ماهنامه نسل چهارم در این شماره همچون شماره گذشته، به مباحث مرتبط با سیاست های تشویقی وزارت ارتباطات در حمایت از تولید داخل 

و دیدگاه های تنی چند از مدیران صنعت مخابرات کشور پیرامون این سیاست ها پرداخته است.

در همین راستا، پاسخ های مهندس محمد مهدی حسین پور، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران به سواالت نسل چهارم را بخوانید:

مونا ارشادی فر
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معاون اجرایی رشکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس:

حامیت از تولید داخل همزمان با منع واردات بدون انتقال دانش، 

مهم ترین پیش رشط های بومی سازی موفق است
پاسخ های خانم مهندس سحر بغایری، معاون اجرایی شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس به سواالت نسل چهارم به شرح ذیل است:

  زمینه های تحقیقاتی و تولیدی شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف 
پویان توس را در حوزه صنعت ارتباطات کشور تشریح فرمایید.

 ش��رکت دانش بنیان تحقیقاتی مهندس��ی ژرف پویان ت��وس به عنوان تولیدکننده 
تجهیزات بومی و امن شبکه بیش از 15 سال، باهدف تبدیل شدن به شرکتی پیشرو و 
موفق در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و کمک به صیانت از سرمایه های اطالعاتی 
کشور سابقه فعالیت دارد. این شرکت از بدو تأسیس تاکنون با نگرشی اصولی بر مبنای 
نیازهای کش��ور و پشتوانه نیروهاي متخصص و نخبه در زمینه نرم افزار، سخت افزار، 
فناوری اطالعات، شبکه و مخابرات و با اتکا به تحقیق، پژوهش و ارتقاء مستمر دانش 
توانس��ته است پروژه های موفق متعددی را در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به 

مرحله اجرا درآورد.
 اصلی ترین محصول ش��رکت روترهای بومی و امن ش��بکه باسابقه 5 سال استفاده 
عملیاتی موفق در زیرساخت شبکه های کش��ور و دارای تأییدیه های معتبر داخلی 
)دانشگاه صنعتی شریف( و خارجی )آزمایشگاه IXIA( است. ژرف پویان جزو اولین 
شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی بوده که سال هاست در حال گسترش 
تولیدات دانش بنیان خود می باش��د و موفق به ثبت اختراع برخی محصوالت خود 
شده است. همچنین این شرکت از اعضای فعال سندیکای مخابرات ایران، سندیکای 
صنعت افتا، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن همگن صنایع الکترونیک و 

مکاترونیک خراسان رضوی و پارک علم و فناوری خراسان رضوی است.

  به نظر شما شرکت های صنعت ارتباطات کشور در مسیر رقابت 
با شرکت های پیشروی این صنعت در دنیا باید در چه مسیرهایی گام 

بردارند؟ 
 با توجه به قدرت شرکت های خارجی همچون سیسکو که از غول های تکنولوژی 
جهان محس��وب می ش��ود و اصلی ترین رقیب ژرف می باش��د،  به نظر می رس��د 
شرکت های داخلی عالوه بر تمرکز بر کیفیت و توان فنی باید بر مباحث برندسازی و 
فرهنگ سازی نیز توجه نمایند؛ چراکه هنوز علیرغم تالش های انجام شده، بسیاری 
از کارشناسان فنی با دید منفی به تولیدات داخلی صنعت ارتباطات نگاه کرده و دچار 
اینرسی فکری در خصوص ناتوانی شرکت های داخلی در تولید محصوالت هایتک می 

باش��ند. حال  آنکه در بسیاری از حوزه ها، شرکت های داخلی صاحب تکنولوژی و 
تولیدکننده دانش می باشند.

   برای بومی سازی صنعت ارتباطات و حوزه سایبری در کشور چه 
پیش شرط هایی وجود دارد و در ادامه این مسیر باید از چه مشوق ها 

و حمایت هایی استفاده شود؟
 از مهم ترین پیش شرط های موفقیت در بومی سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند آن، 
با توجه به اهمیت باالی دستیابی به دانش فنی در جهت تولید همگام با پیشروان 
تکنول��وژی جهان در صنایع مخابراتی و محص��والت هایتک، حمایت همه جانبه از 
تولیدات داخل همزمان با جلوگیری از واردات کاالهای این حوزه بدون انتقال دانش 

می باشد.

  آن ش�رکت محترم در راس�تای اجرای سیاس�ت ه�ای اقتصاد 
مقاومتی در کشور، چه گام هایی برداشته است و چه برنامه هایی برای 

آینده مد نظر دارد؟
یکی از اهداف بومی س��ازی، طراحی و تولید مهم ترین محصوالت اس��تراتژیک در 
زیرساخت شبکه کشور و رفع کامل وابستگی به بازارهای جهانی در زمینه استفاده 
از تجهیزات ارتباطی می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده امنیت سخت افزاری و 
نرم افزاری، نیاز به استفاده از تجهیزات بومی در زیرساخت ملی و سازمانی کشورمان 

امری ضروری می باشد.
اطمینان از عدم وجود تروجآن ها و سایر آلودگی های امنیتی، کاهش قیمت نهایی 
محصول ، رفع وابستگی و حداقل نمودن خروج ارز از کشور، امکان توسعه خاص-
منظوره بر اساس نیاز سازمان ها و ارگان های مختلف و ... ازجمله مهم ترین مزایای 
تولید محصوالت به شکل بومی است که به اقتصاد مقاومتی کمک می کند. شرکت 
ژرف پویان در این خصوص گام های بزرگی برداش��ته اس��ت که می توان از تولید 
مس��یریاب بومی در رده های مختلف باکیفیت باال و قابل رقابت با برندهای جهانی 

نظیر سیسکو نام برد. 

   پیشنهاد شما به وزیر ارتباطات در راستای حمایت از این صنعت و 
رشد و توسعه آن در کشور چیست؟

 ضمن س��پاس فراوان از وزیر محترم ارتباطات و تالش هایش��ان در امر حمایت از 
تولیدات داخلی، به عنوان عضو کوچکی از صنعت ارتباطات و در راستای ادای دین 
خود به کشور عزیزمان خواستار حمایت های متمرکزتر در حوزه صنایع ارتباطات با 
توجه به سرعت رشد تکنولوژی هستم. به طور مثال در حال حاضر تسهیالت حمایتی 
متعددی وجود دارد که مشروط به طی فرآیند اخذ طوالنی و یا تأمین ضمانت های 
سنگین هستند که متأسفانه در توان ش��رکت های دانش بنیان نیست؛ چراکه این 
ش��رکت ها تمام توان خود را بر تولید دانش متمرکز کرده اند درحالی که هنوز مورد 
کم لطفی برخی صاحب نظران قرار می گیرند. فرهنگ سازی و تکیه  بر دانش بومی از 

دل وزارتخانه ها می تواند منجر به کسب اعتماد عموم گردد. 
از دیگر موارد حائز اهمیت که البته وزیر محترم تاکنون اقدامات شایس��ته ای را به 
عرصه عمل رس��اندند، مدیریت واردات به این مفهوم است که بستری فراهم گردد 
تا در واردات کاالیی که هنوز در داخل تولید نمی ش��ود، واردات مش��روط به انتقال 

تکنولوژی صورت گیرد.
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در کنفرانس بین املللی فضای مجازی دهلی بررسی شد:

»فضای مجازی امن برای رشد و توسعه پایدار«
لزوم توجه به فرصت های اقتصاد دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم

پنجمین کنفرانس جهانی فضای مجازی، هفته نخست آذرماه به مدت دو روز به میزبانی دهلی نو گشایش یافت و بیش از 3500 نفر از 120 کشور در این کنفرانس شرکت کردند. 
2۷ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از کشورهای مختلف جهان در این کنفرانس حاضر شدند و عالوه بر ایران ، وزرای ارتباطات فرانسه، هلند، مکزیک و انگلستان در کنفرانس 

سخنرانی کردند.شعار این اجالس بین المللی، »فضای مجازی برای همه« وموضوع اصلی این کنفرانس »فضای مجازی امن برای رشد و توسعه پایدار« بود. 

  فضای مجازی ابزاری مهم در اقتصاد ، تجارت و آموزش
»نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، گفت: امروزه 
فناوری دیجیتال و فضای مجازی به عنوان یک ابزار بزرگ و مهم در اقتصاد ، تجارت 

و آموزش مطرح است.
وی با اش��اره به اینکه اکنون هند در عرصه فضای مجازی و دیجیتال با کش��ورهای 
توسعه یافته رقابت می کند، افزود: در این کنفرانس موضوعات فضای مجازی و رشد، 

توسعه دیجیتال و فضای مجازی برای امنیت و دیپلماسی را بررسی خواهیم کرد.

  زندگی خوب و راحت برای ایرانی ها در سایه توجه به فرصت های توسعه 
دیجیتال

»محمدجواد آذری جهرمی« هم طی سخنانی در این کنفرانس، گفت: فضای مجازی به 
سرعت در حال توسعه است و زندگی روزانه میلیاردها انسان در سراسر جهان، روز به روز 
بیشتر به فناوری ها و خدمات اینترنتی وابسته می شود.وی با اشاره به توسعه زیرساخت 
های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، افزود: در این مدت ظرفیت اینترنت بین 
الملل را 15 برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی را 20 برابر، تعداد استفاده کنندگان 
باند پهن را 10 برابر و ظرفیت ترانزیت شمال - جنوب را 15 برابر افزایش دادیم. ضمن 
اینکه درحال حاضر 19 مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر 

افزایش یافته است.
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 نگرانی اساسی درباره حریم 
شخصی و حفاظت از داده 

ها، نیازمند نگاهی جدید به 
حد و حدود چهارچوب های 
حقوق بین الملل و جهانی 

برای کاربردها و خدمات است 
که برای حقوق حاکمیت هر 

کشوری الزم است.

وی همچنین با اعالم چهار برابر شدن محتوای داخلی، تصریح کرد: ضمن اینکه با 
افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم، 
برنامه ریزی کردیم تا این حجم از بازار تا پنج س��ال آینده س��ه برابر دیگر افزایش 

پیدا کند.
وی با اش��اره به برنامه های در دس��ت اقدام طی چهار س��ال آینده، افزود: برای این 
دوره، عالوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید 
و کاربردهای نوین آن مانند IoT )اینترنت اش��یاء(، تجزیه تحلیل داده های کالن، 
هوش مصنوعی، ش��هرهای هوش��مند، دولت همراه را ارایه کنیم و امنیت شبکه را 

ارتقاء دهیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه، بر این باوریم که فرصت های استثنایی ناشی از توسعه 
دیجیتال، زندگی خوب و راحتی برای مردم ایران فراهم می کند، تصریح کرد: بدون 
تردید، همانگونه که جنبه های مثبت بس��یاری برای اینترنت وجود دارد، به همان 

ترتیب جنبه های نگران کننده ای نیز هست که نیاز به توجه دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت، گفت: 
امروزه ش��اهد هستیم که اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، 

تبلیغ اطالعات غلط، هماهنگی های تروریس��تی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده 
می شوند.

وی اظهار کرد: همچنین همانگونه که اطالعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از 
کاربری ها و موتورهای جست و جوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع 

می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.  
وی با تاکید بر اینکه الزم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب 
این موارد داش��ت، افزود: امنیت شبکه و اطمینان از دفع به موقع حمالت سایبری، 

امری بسیار حیاتی است.
آذری جهرم��ی تصریح کرد: ضمن اینکه نگرانی اساس��ی درباره حریم ش��خصی و 
حفاظ��ت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به ح��د و حدود چهارچوب های حقوق 
بی��ن الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات اس��ت ک��ه برای حقوق حاکمیت هر 

کشوری الزم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی 
و اقدامات بازیگران گوناگون، همگی بتوانیم از اینترنت س��ودآور، امن تر، سالم تر و 

بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.
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  انقالب صنعتی چهارم در حال وقوع اس�ت و فرصت اقتصاد دیجیتال 
را در پیش رو داریم

مهندس آذری جهرمی در دیدار با وزیر الکترونیک، فناوری و دادگس��تری هند در 
حاشیه برگزاری این اجالس، با اشاره به اینکه انقالب صنعتی چهارم در حال وقوع 
اس��ت و فرصت اقتصاد دیجیتال را در پیش رو داریم، گفت: کشورهای ایران و هند 
شباهت ها و تفاوتهایی با هم دارند. جمعیت هند قابل توجه است و یک بازار بزرگ 
به حساب می آید و هر کسی آرزو دارد تا این بازار بزرگ را در اختیار داشته باشد.
وی در بخش��ی از س��خنانش، ایران را قربانی حمالت سایبری دانست و خاطرنشان 
ک��رد: ما برنامه ویژه ای برای حفاظ��ت از کودکان داریم و کارهای مهمی در زمینه 

دفاع سایبری انجام داده ایم.

  پیشنهاد ایجاد نهاد بین المللی تصمیم گیر برای مقابله با تهدیدات فضای 
مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ایجاد یک نهاد بین المللی تصمیم گیر، 
در حوزه فضای مجازی همچون سازمان ملل، اظهار کرد: در واقع یکی از دالیل این 
امر تهدیداتی چون تروریسم، افراط گرایی، نفرت پراکنی و پورنوگرافی کودکان است 
که در فضای مجازی باید کنترل شود. ضمن اینکه حوزه های همکاری و ایجاد منافع 
مش��ترک زیادی در این حوزه با همکاری سالم وجود دارد که ایجاد یک نهاد رسمی 
به آن کمک می کند.وی بزرگترین تجربه در زمینه همکاری با برنامه نویسان دیگر 
کش��ورها را از آن هند دانس��ت و افزود: امیدواریم در سه حوزه امنیت سایبری، فری 
النسینگ، و دولت الکترونیک با هم تبادل تجربیات کنیم.آذری جهرمی در پایان با 
ارایه پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروهی مشخص از سمت دو کشور، اظهار کرد: 
این کارگروه باید ظرف سه ماه آینده به بررسی راههای همکاری مشترک بپردازند و 

پس از آماده کردن نقشه راه همکاری، شما به ایران سفر کنید.

  مذاکرات وزیر ارتباطات ایران با همتای هندی اش برای توسعه همکاری ها 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کش��ورمان با همتای هندی اش در حاش��یه  این 

اجالس بین المللی دیدار و گفت وگو کرد.در همین راستا سند همکاری برای توسعه 
و گس��ترش همکاری های مش��ترک در حوزه ی فناوری اطالع��ات و ارتباطات بین 

طرفین امضاء شد.

  اولین گام اجرایی سند همکاری دهلی وزرای ارتباطات ایران و هند
       کارگاه بین المللی امنیت فضای مجازی در تهران برگزار می شود

در پی امضای سند همکاری وزرای ارتباطات ایران و هند برای گسترش همکاری های 
مشترک در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات، اولین گام اجرایی این سند همکاری 

برای برگزاری کارگاه بین المللی امنیت فضای مجازی در تهران برداشته شد.
کمتر از یک ماه پس از اجالس فضای مجازی دهلی، در حاشیه  برگزاری چهارمین 
کمیته  تلفیق برنامه های مراکز نخبگان اتحادیه  جهانی مخابرات در آسیا و اقیانوسیه 
که در بانکوک برگزار شد، نماینده  دانشکده پست و مخابرات با نماینده مرکز نخبگان 
هند که مس��وولیت آن را مرکز آموزش های پیش��رفته مخابراتی هند بر عهده دارد 
در خصوص اجرایی ش��دن مفاد سند همکاری وزرای ارتباطات ایران و هند مذاکره 
کرد.در همین راستا، مقرر شد برای اجرایی نمودن این تفاهمنامه و به عنوان اولین 
گام، دانش��کده  پست و مخابرات با همکاری مرکز نخبگان هند و اتحادیه ی جهانی 
مخاب��رات، کارگاه بی��ن المللی امنیت فضای مجازی را اس��فندماه جاری در تهران 

برگزار کند.
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زهرا طاهری

اینرتنت اشیاء؛
 از کشاورزی و دامپروری تا بسرت اقیانوس ها

  قالده هایی برای کنترل وضعیت سالمت گاوها
برایان صاحب دامپروری با 400 گاو و 160 گاو ش��یرده است. او روی تلفن هوشمندش 
پیامی از کامپیوتر مزرعه دریافت می کند: »یکی از گاوها آماده تلقیح است«. خیلی مهم 
است که این لحظه از دست نرود. قالده هایی به گردن گاوهای دامپروری برایان بسته شده 
است.قالده های مجهز به ابزارهای الکترونیک از جمله شتاب سنج است. عضالت گردن گاو 

موقع خوردن حرکت می کند. حسگرهای موجود در قالده این حرکات را ثبت می کند.
داده ها را به شبکه وای فای )بی سیم( محلی می فرستد. عمر باتری این قالده ها به هفت 
س��ال هم می رس��د و در این مدت نیازی به تعویض یا شارژ ندارند. این حسگرها میزان 

خوراک و نشخوار گاو را اندازه گیری می کند.
برایان ویتراپ می گوید: »قالده نشان می دهد که میانگین زمان غذا خوردن گاو یا زمان 
نشخوار گاو و یا فعالیت متوسط گاو کمتر شده است. هر کدام از اینها می تواند نشانه این 
باشد که گاو مریض است یا در مرحله آغاز بیماری است و مزیت اصلی این قالده ها همین 

است که می توانند مشکل را پیش از آنکه جدی شود دریابند.«

اینترنت اش�یاء فقط مربوط به وسایلی نیس�ت که به شبکه اینترنت متصل هستند. 
فناوری های مربوط به اینترنت اش�یاء امکان جمع آوری و هماهن�گ کردن داده ها را 
فراهم می کند و به کشاورز و تعاونی های کشاورزی، امکان می دهد از مزایای اقتصاد در 
مقیاس بزرگ بهره ببرند، بی آنکه مجبور شوند شرکت های بزرگ تأسیس کنند. هدف 

طرحی اروپایی موسوم به »اینترنت محصوالت کشاورزی و مزارع« هم همین است.
اتصال به اینترنت بسیار مهم است. جمعیت دنیا رو به افزایش است و کشاورزان برای 
تأمین غذای دنیا نیاز دارند بازدهی کارشان را بیشتر کنند. اتصال به اینترنت می تواند 
آینده دامپروری را متحول کند و با کمک این قالده های مجهز به حسگر که به گردن 
گاوها وصل می ش�ود، می توان بیماری های آنها را خیلی زودتر از قبل تشخیص داد. 
این حسگرها بخشی از طرح اروپایی موسوم به »اینترنت محصوالت کشاورزی و مزارع 

سال 2020« است.

روبات های ش��یردوش، گاوها را هنگامی که گاو می خواهد می دوش��ند. روبات گاو را با 
ابزارهای الکترونیک که روی بدن گاو قرار می گیرد، می شناسد. کشاورز بر اساس مقدار 
علوفه ای که گاو خورده است می داند که گاو چقدر شیر تولید کرده است. با کمک این 

قالده ها می توان بیماری های گاو را خیلی زودتر از قبل تشخیص داد.
در بریتانیا 24 مزرعه تبدیل به شبکه واحدی شده اند که در آن نوآوری های مختلف این 

طرح اروپایی به آزمایش گذاشته می شود.
فردی رید، مدیر این طرح و از مرکز نوآوری مهندسی کشاورزی دقیق می گوید: »در مرحله 
اول باید گستردگی مشکالت معلوم شود و از تمام مزارع داده گرد آوری شود تا بدانیم در 
مزرعه چه می گذرد و بتوانیم عواملی را که باعث کاهش بازدهی می شوند شناسایی کنیم. 

علتها را که بدانیم مسئله ای داریم که باید راه حلش را پیدا کنیم.«
همکاری با کاربرها یعنی دامپرورانی مثل برایان مهمترین بخش این فرایند است. برایان از 
شش ماه پیش از این فناوری ها در مزرعه اش استفاده می کند. از آن زمان، میزان تولید 

را 20 درصد بیشتر و وضعیت سالمت گاوها هم بهتر شده است.
ایوان آندونویک محقق سیستمهای ارتباطی از استرثکالید در شهر گالسکو می گوید:»این 
فناوری ها وقتی تأثیر واقعی خواهد داشت و زندگی برایان و همکارانش را ساده تر خواهد 
کرد که بتوانیم پایگاه داده های واحد و منس��جمی داشته باشید که داده های ورودی از 
سیستم قالده ها و خروجی از سیستم روبات ها را دریافت کند و شما بتوانید جریان داده 

ها از ورودی به خروجی را هماهنگ کنید.«

  استفاده از فناوری حسگرها برای مدیریت کاشت میوه و تره بار
محققان این طرح اروپایی برای کشاورزی هوشمند تازه ترین فناوری ها را گلخانه های 
واقع در آلمریا در اس��پانیا هم آزمایش می کنند. این گلخانه ها مزارع خانوادگی تقریباً 
15000 خانواده و 99 درصد آنها مجهز به فناوری های اتوماسیون مثل آبیاری قطره ای 
است. آزمایشگاه به دنبال یافتن راه هایی است تا مصرف آب و کود و مدیریت یکپارچه آفت 

زدایی و طراحی گلخانه بهتر شود.
 دانش جدید به سرعت بین کشاورزان منتشر می شود و کشاورزان به سرعت نوآوری هایی 
را که به نظر مفید می رسد به اجرا در می آورند. با استفاده از حسگرها و اتوماسیون بازدهی 

تولید بین 10 تا 30 درصد افزایش یافته است.
حسگرها رطوبت و رسانایی الکتریکی خاک، وزن گیاه و بستر خاک، پارامترهای اقلیمی، 
ترکیب هوا و پارامترهای دیگر را اندازه می گیرند. این داده ها از راه وای فای یا 3G به ابر 
محاسباتی فرستاده می شود و کاربر می تواند از طریق شبکه اینترنت به آنها دسترسی 

پیدا کند.
مانوئل برنگوئل، استاد رشته مهندسی سیستم از دانشگاه »آلمریا« می گوید: »تالش ما این 
است که دسترسی به داده هایی را که منشا آنها متفاوت است و با پروتکل های مختلف 

ایده دیگر این فناوری ردگیری محل گاوها هنگام چرای آزادنه اس��ت. این روِش چرا در 
صنعت دامپروری مرسوم است ردگیری محل گاوها می تواند بازدهی تلقیح مصنوعی را 

بهتر کند.
ایوان آندونویک محقق سیس��تمهای ارتباطی از استرثکالید در شهر گالسکو می گوید: 
»تحولی که طی ده سال گذشته رخ داده این است که توان پردازش ارزانتر شده، انرژی که 
صرف پردازش داده ها می شود کمتر شده، و عملکرد و شکل و اندازه ابزارها به صورتی در 

آمده است که می توان با آنها کار کرد.«
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ثبت می شود، آسان کنیم و پایگاهی برای این داده ها در ابر محاسباتی به وجود بیاوریم تا 
بتوان بعداً با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های داده پردازی در مقیاس بزرگ، از این 
داده ها نتایج مشخصی بیرون کشید که برای تمام این ناحیه مفید باشد و کشاورزان بتوانند 

کیفیت عملکردشان را بهتر کنند.«
س��ینتیا جیانوکووا، رییس اتحادیه تولیدکنندگان میوه و تربار منطقه آلمریا می گوید: 
»می توان اطالعاتی را که از اینترنت اشیا و همه این حسگرها به دست می آید، در سطوح 
مختلف متمرکز کرد و به تعاونی های کشاورزی فرستاد. این تعاونی ها بر اساس این داده ها 
خیلی بهتر می فهمند که فرایند های تولیدشان چقدر مؤثر است، بازدهی تولید و مصرف 
آب و س��اعت کار که صرف تولید می ش��ود در چه حد است. با استفاده از اطالعات، بازار 
تعاونی ها می توانند دریابند که نوع محصولی که تولید می کنند چقدر خواستار دارد و 

خیلی چیزهای دیگر.«

مرکزی که گوجه فرنگی ها را جدا و طبقه بندی می کند به صورت خطی کار می کند و 
تا زمانی که کار با یک محموله تمام نشده است کار با محموله بعدی را آغاز نمی کند. به 
این ترتیب معلوم است که هر جعبه گوجه فرنگی از کدام مزرعه آمده است و تحت چه 

شرایطی تولید شده است.
خورخه سانچز مولینا ، محقق کنترل سیستم از دانشگاه آلمریا می گوید: »فایده کار ما این 
است که همه این داده ها را با یک استاندارد مشخص ثبت می کنیم و شرکت های مختلف 
و فناوری های مختلف می توانند با استفاده از این داده ها به مشتریان مختلف در سرتاسر 
زنجیره تولید، خدمات بهتری ارائه دهند. کشاورز می تواند اطالعات مربوط به محصوالتی 
را که به بازار فرستاده است دریافت کند و شرکت ها اطالعات مربوط به محصوالتی را که 
دریافت کرده اند. مصرف کننده هم به اطالعات مربوط به سرتاسر زنجیره تولید دسترسی 
دارد: گوجه فرنگی از چه نوع است و تا رسیدن به دست مصرف کننده چه مراحلی را طی 

کرده است.«

  حسگرهای تجزیه و تحلیل آالینده های آب
حسگرها کاربردهای مهم دیگری دارند. مثال می توان آنها را در بستر اقیانوسها و زیر آب بکار 
برد. محققان اروپایی طرحی موسوم به »حسگرهایی برای اقیانوسها« در جنوب انگلستان با 

فناوری حسگرها برای تجزیه و تحلیل شیمیایی آب را امتحان می کنند.
زباله های مناطق ش��هری و مناطق روس��تایی اغلب وارد آب می شوند. این زباله ها به 
اکوسیستم زیر آب آسیب می رساند. اما غلظت این م��واد در آب در طول روز تغیی��ر 
می کند. تغییرات را در زمان واقعی نمی توان در آزمایشگاههای ساحلی اندازه گیری کرد، 
راه حل این است که آزمایشگاه به زیر آب برود. در اینجا هم دانشمندان اروپایی از فناوری 

حسگرها استفاده می کنند
الکس بیتون، محقق از مرکز ملی اقیانوس شناسی دانشگاه ساوت همپتون در انگلست�ان 
می گوید: »با حسگر می توان اطالعات بیشتری ثبت کرد چون نیاز به نمونه برداری نیست 
و نمونه را برای آنالیز به آزمایشگاه آورد؛ حسگر مدت طوالنی در محل اندازه گیری می ماند 
و می تواند هر 15 دقیقه اندازه گیریش را انجام دهد. به این ترتیب مجموعه های بزرگ 
داده در فواصل زمانی کوتاه به دست می آید که به ما امکان می دهد از تغییراتی آگاه شویم 

که با نمونه برداری دوره ای دیده نمی شود.«

  کاربر غیر متخصص هم می تواند از این حسگر استفاده کند
این حس��گرها کاربرد عام دارند و برای کاربرهای غیرمتخصص هم قابل استفاده است. 
می توان آن را پشت خانه، در دریاچه یا نهر کار گذاشت و داده های واقعی را دریافت کرد. 
این حسگرها سیستم جمع و جور و ارزانی است که چند آزمایش مختلف را با هم ادغام 

می کند. در واقع یک نوع »آزمایشگاه روی تراشه« )Lab-on-a-chip( است.

»می توان اطالعاتی را که از اینترنت اشیا 
و همه این حسگرها به دست می آید، در 

سطوح مختلف متمرکز کرد و به تعاونی 
های کشاورزی فرستاد. این تعاونی ها 
بر اساس این داده ها خیلی بهتر می 

فهمند که فرایند های تولیدشان چقدر 
مؤثر است، بازدهی تولید و مصرف آب 
و ساعت کار که صرف تولید می شود 

در چه حد است. با استفاده از اطالعات، 
بازار تعاونی ها می توانند دریابند که 
نوع محصولی که تولید می کنند چقدر 
خواستار دارد و خیلی چیزهای دیگر.«

کریستوبال فریتس یکی از مسئوالن تعاونی کش��اورزی موسوم به »کاسی« در اسپانیا 
می گوید: »ش��کی نیست که دسترسی به چنین فناوری هایی توان رقابت ما را افزایش 
می دهد این تأسیسات احتماالً پیشرفته ترین تأسیسات از نوع خود در اروپاست و همانطور 
که می بینید تعداد کارگران خیلی کم است. فرایند های گزینشی که به دست انسان انجام 

می گیرد و هزینه بر و پیچیده هستند، به حداقل رسانده شده است.«
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داف کونلی، استاد شیمی دریایی از مرکز ملی اقیانوس شناسی دانشگاه ساوت همپتون در 
انگلستان و مسئول هماهنگ کننده این طرح اروپایی می گوید: »حسگرها را با هم ترکیب 
کرده ایم. هر کدام را جداگانه ساختیم، اما بعد ترکیبشان کردم تا حسگری چندپارامتری 
بس��ازیم و بتوانیم میزان غلظت مواد غذایی، دما، pH، و غلظت نمک را همزمان اندازه 
بگیریم. به این ترتیب از آنچه در محیط زیس��ت رخ می دهد تصویر کاملتری به دست 

می آید.«

در عمق پنج هزار متری به کار گرفته ایم و باید بتوانیم تا شش هزار متر هم برویم چون در 
آزمایشگاه آنها را تحت فشار معادل با فشار در عمق شش هزار متری قرار داده ایم.«

محققان این طرح با ش��رکت های تجاری برای ساخت مدل های ارزانتر که در بازارهای 
دیگر هم کاربرد داش��ته باش��د، همکاری می کنند. بهبود کارایی و ابعاد حسگرها هم  
برای محققان مهم است. آنها با یک شرکت تجاری این فلوئورسنج را برای اندازه گیری 

هیدروکربن محلول در آب ساخته اند.
جان آتدریج، مهندس از »گروه فناوری های چلسا«، شرکتی است که با دانشمندان طرح 
اروپایی همکاری می کند. او می گوید: »یکی از هدفهای این پروژه این است که به طراحی 
مشترکی برای حسگرهای مختلف برسیم که در همه کاربردهای مختلف قابل استفاده 

باشد و تولید آنها را ساده تر کند.«
شرکت موسوم به »یونی سنس« وابسته به دانشگاه اورهوس در دانمارک برای کاربردهای 
مختلف پژوهشی در سرتاسر جهان حسگر می سازد. حسگرها در این شرکت با دست 
ساخته می شود. فرایند ساخت با  یک لوله شیشه ای ساده آغاز می شود که به دقت تغییر 
شکل داده می شود تا قطر آن بسیار کوچک شود، به ضخامت چند میکرون یعنی ده برابر 

نازکتر از ضخامت موی انسان.
راسموس الیزن، تکنیسین این شرکت می گوید: »هر هفته شاید بتوانیم بیست حسگر 
استاندارد درست کنم که درست هم کار کند. حسگر اکسیژن استاندارد است و ساختش 
آسانتر است.«درون این محفظه شیشه ای مهندس ها نخ نازکی از جنس پالتین کار می 
گذارند. مولکولهای اکس��یژن از ورودی بسیار کوچک و غشای ویژه ای می گذرند و در 
واکنش با مفتولی از جنس پالتین جریان خیلی ضعیفی تولید می کنند که حسگر می 
تواند آن را اندازه گیری کند. میکروحسگرها کاربردهای زیادی دارند از آنالیز خون گرفته 

تا اندازه گیری میزان آالینده ها و گسیل گازهای گلخانه ای.
نیلس چیتر روس��بک، محقق بیوشیمی از دانشگاه اورهوس می گوید: »در بسیاری از 
کاربردهای صنعتی تقاضای زیادی برای این حسگرها وجود دارد. مثال خوبش حسگر 
نیتروس اکسید است که با آن می توان مقدار گازی را که در تصفیه فاضالب به کار می رود 
کنترل کرد. اصول ساخت حسگر تغییری نکرده است و ساختار درونیش در مقیاس ریز 
است اما حسگر را می توان محکمتر ومقاومتر کرد تا بتوان در تأسیسات تصفیه فاضالب 

به کار برد. برای این کاربرد بازار بزرگی وجود دارد.«

  حسگرها مقاومتر برای استفاده در تأسیسات تصفیه فاضالب
برای گسترش کاربردهای این حسگرها باید دوام آنها را بیشتر کرد. طراحی روش های 
تولید انبوه هم در جریان است که به جای شیشه از پالستیک استفاده شود تا مقاومت 
بیشتر و قیمت آنها از حسگرهای شیشه ای دست ساز کمتر شود. حسگرها ی شیشه ای 

دست ساز با قیمت تلفن های هوشمند پیشرفته قابل مقایسه است.
سورن پورسگارد از شرکت »یونی سنس« می گوید: »ابعاد درونی دو حسگر یکی است 
و غشای آنها هم یک اندازه دارد و تعداد مولکول هایی که از غشا می گذرد در یک حد و 
اندازه است اما بیرون آنها به دو شکل بسیار متفاوت ساخته شده است. این تفاوت عمدتاً 
برای این است که حسگر محکم و مقاوم و با دوام باشد. البته این حسگر را می توان با 

هزینه کمتر از این حسگر شیشه ای تولید کرد چون این یکی دست ساز است.«
فناوری حسگرها تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته است. امروزه این فناوری کاربردهای 
گس��ترده ای دارد، از دامداریها و مزارع گرفته تا بستر اقیانوسها. حسگرها و فناوریهای 

مرتبط به ما کمک می کند به درک بهتری از پیچدگیهای جهان برسیم.
منبع: یورونیوز

اصول ساخت حسگر تغییری نکرده است و ساختار 
درونیش در مقیاس ریز است اما حسگر را می توان 
محکمتر ومقاومتر کرد تا بتوان در تأسیسات تصفیه 

فاضالب به کار برد. برای این کاربرد بازار بزرگی 
وجود دارد.

اساس این »آزمایشگاه روی تراشه« صفحه پالستیکی است که در آن مسیرهایی برای عبور 
آب و بررسی واکنش مایع ثبت شده است. حسگرهای اپتیکی تغییر رنگ آب را که در اثر 

حضور برخی از مواد ایجاد می شود، نشان می دهد.
الکس بیتون، محقق از مرکز ملی اقیانوس شناسی دانشگاه ساوت همپتون در انگلستان 
می گوید: »این سیستم طوری طراحی شده است که به بستر اقیانوس برود. تا کنون آنها را 



فضای مجازی مرزهای بین کش�ورها را تا حد زیادی از بین برده اس�ت. در این فضا بدون 
داشتن ویزا و یا بلیط سفر، کاربران می توانند به فضای مجازی کشورهای دیگر دسترسی 
پیدا کنند و اطالعات فراوانی با زبان های مختلف به دس�ت بیاورند. از این رو، شرکت های 
بسیاری از طریق فضای مجازی کسب درآمد می نمایند. شرکت های خارجی اقدام به فعالیت 
در فضای مجازی کردند و با کمک بستر اینترنت، مردم کشورها از خدمات این شرکت ها 

استفاده می کنند. 
در ایران، کاربران از خدمات شرکت های خارجی استفاده می کنند، اما این شرکت ها طبق 
قوانین ایران در فضای مجازی فعال نیستند. در این راستا، یا پایگاه اینترنتی آنها مسدود 
خواهد شد و یا بدون رعایت قوانین، فعالیت  خود را ادامه می دهند که در مواردی بر خالف 
قوانین محلی ایران اس�ت. از طرف دیگر، از آنجایی که فعالیت رسمی نیست، این امکان 
وجود ندارد که از راه قانونی به این تخلفات رس�یدگی کرد و برای مثال در صورتی که این 
شرکت ها اطالعات کاربران ایرانی را در برداشته باشند، این امکان برای حراست و حفاظت از 
این اطالعات توسط دستگاه های دولتی وجود ندارد. از این رو شرایطی باید فراهم شود که 
این شرکت  ها بتوانند طبق قوانین محلی ایران در کشور ما به طور رسمی فعالیت کنند و در 

این صورت نظارت بر فعالیت آن ها صورت بگیرد. 
در این راستا، به بررسی هفت شرکت خارجی که در فضای مجازی کشورهای دیگر فعالند 
پرداخته ایم. این شرکت ها به دلیل مسایل سیاسی، مذهبی، فرهنگی و غیره مشکالتی را 
برای فعالیت در فضای مجازی کش�ورهای دیگر داشتند، اما با اقدام به مذاکره و تصحیح 

سیاست ها در جهت رفع این مشکالت گام برداشتند.

انتخاب شرکت های خارجی فعال در فضای مجازی
Alphabet  یا Google  

 اکثر مردم ش��رکت Google را می شناس��ند، اما اخیرا مدیران  Google، شرکتی را 
به نام Alphabet تأس��یس کردند و Google ،YouTube  و تمام زیرمجموعه های 
Google را ذیل آن قرار دادند. در ایران مردم از موتور جس��تجوی Google اس��تفاده 
می کنند. اکثرا از سیستم عامل Android که در گوشی های موبایل نصب است، استفاده 
می کنند و YouTube قبل از فیلتر شدن، در ایران طرفداران زیادی داشت. این نشان 
دهنده آن است که این شرکت تاثیر زیادی در فضای مجازی ایران دارد، اما فعالیت رسمی 
ندارد. همچنین این شرکت در کشورهای دیگر مانند چین و آلمان با مشکالتی مواجه بوده 
است که بیشتر به اعمال قوانین محلی در فضای مجازی این کشورها بر می گردند. برخی 
از خدمات این شرکت در ایران مسدود است )به علت تحریم( و برخی دیگر قابل استفاده 

است. از این رو بررسی این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است. این شرکت در زندگی 
مردم ایران در فضای مجازی تاثیرگذار است، اما دولت هیچگونه نظارت رسمی و مستقیمی 

بر این شرکت ندارد.

Microsoft  
ش��رکت Microsoft به عنوان یکی ازش��رکت های فعال و مشهور در فضای مجازی، 
ابزارهایی مانند برنامه های توسعه س��ایت و سرور را فراهم کرده است. این شرکت هیچ 
فعالیت رس��می در ایران ندارد، اما اکثر مردم ایران از سیستم عامل این شرکت استفاده 
می کنند و سایت های مختلفی با فناوری این شرکت در ایران فعالند. از این رو این شرکت 
در فضای مجازی ایران بسیار فعال است. همچنین این شرکت در کشورهایی مانند چین 
دچار مش��کالتی از جمله حق کپی برداری و مالکیت معنوی بوده که این امر با شرایط 
کنونی در ایران تشابه دارد. البته مدیر این شرکت تمایالتی را برای فعالیت در ایران نشان 

داده است.
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بررسی رشکت های آمریکایی فعال بدون دفرت در فضای مجازی سایر کشورها؛

لزوم ایجاد رشایط برای فعالیت رسمی و قانومنند رشکت  های بین املللی 
طبق قوانین محلی ایران 



Amazon  
شرکت Amazon هیچ فعالیت رسمی در ایران نداشته و از آنجا که فعالیت این شرکت 
نیازمند تراکنش مالی در فضای مجازی و حمل و نقل کاال است، این امکان در ایران فراهم 
نمی باشد. این شرکت در کشورهای دیگر نیز دچار درگیری بخصوص در رقابت داخلی 
بوده است. ایران نیز اعالم تمایل برای همکاری با این شرکت نشان داده است. این شرکت 
همچنین جزو موفقترین شرکت های فعال در فضای مجازی در امر خرید و فروش کاال 

در جهان است.

Twitter  
 محصول این ش��رکت معموال به عنوان یک ابزار قوی سیاس��ی به کار می رود و مقامات 
کشورها از این ابزار برای انتقال پیام به دنیا استفاده می کنند. این شرکت در کشورهایی 
نظیر پاکستان و چین مشکالتی داشته و مجبور به کنترل محتوا با توجه به قوانین محلی 
کشورها شده است. این شرکت ابزاری را برای کنترل فعالیت سیاسی جامعه فراهم کرده 

که تاثیر آن در وقایع مربوط به تظاهرات در چین نمایان است.

Netflix  
 این شرکت در زمینه پخش مستقیم فیلم  در فضای مجازی فعال است و برای فعالیت 
نیازمند بستر مناسب و اینترنت پرسرعت می باشد. این شرکت نیازمند همکاری با شرکت 
داخلی برای ایجاد بستر مناسب در شبکه مجازی است و در برخی کشورها مانند آلمان 
دچار مش��کالتی در پخش فیلم ها بوده اس��ت. به تازگی این شرکت اعالم کرد که قصد 

همکاری با ایران را دارد.

Facebook  
 این شرکت تاثیر زیادی بر فرهنگ کاربران فضای مجازی داشته و در کشورهایی نظیر 
چین و پاکستان با مشکالتی رو به رو بوده و در مواردی که به طور رسمی فعالیت کرده تابع 

قوانین محلی آن کشورها بوده است.

MasterCard  
این شرکت برای فعالیت نیازمند همکاری با بانک ها و سیستم مالی کشور است. درکشورهای 
دیگر مشکل این شرکت اکثرا در فعالیت در خرید و فروش بوده است. این شرکت را اکثرا با 
شرکت Visa مقایسه می کنند و فعالیت شبیه به هم دارند. علت انتخاب این شرکت ، این 
بوده که ایران تمایل به همکاری با این شرکت را نشان داده و پایگاه رسمی این شرکت از 
ایران در دسترس است، در حالی که شرکت Visa حتی اجازه دسترسی به سایت رسمی 

را از ایران نمی دهد.

  دیگر کشورهای درگیر با شرکت های آمریکایی فعال در فضای مجازی 
در این بررسی برای آشنایی بیشتر با فعالیت شرکت ها در فضای مجازی به بررسی فعالیت 
این شرکت ها در کشورهای دیگر پرداختیم. در این راستا سه کشور چین ، پاکستان و آلمان 
مورد بررسی قرار گرفت. علت اصلی انتخاب این کشورها این بود که این کشورها درگیری های 
قانونی و مشکالتی را با شرکت های آمریکایی در فضای مجازی داشتند. این کشورها به گونه ای 
انتخاب شده اند که از جهاتی به ایران شباهت داشته باشند و برای پیش بینی وضعیت ایران در 

صورت فعالیت رسمی این شرکت ها، نمونه مناسبی به شمار می آیند.

  چین
 کشور چین عالوه بر مراودات سیاسی گسترده با آمریکا، اختالفات زیادی نیز با این کشور 
دارد و از این رو به تولید داخل و ترویج محصوالت چینی در کش��ور اهمیت زیادی داده 
است. شرکت های آمریکایی فعال در فضای مجازی به علت بازار بزرگ کاربران اینترنتی این 
کشور همواره قصد ورود به بازار این کشور را داشته و دارند. سیستم فیلتر و کنترل محتوای 
این دولت بسیار سختگیرانه است و شرکت ها مجبور به همکاری با دولت برای فعالیت در 

فضای مجازی این کشور هستند.

  پاکستان
کشور پاکستان جمعیت زیادی دارد، اما تعداد کاربران اینترنت در آن محدود است و بستر 
اینترنتی ش��بیه به ایران دارد. حکومت دولت پاکس��تان اسالمی است و از این جهت به 
انتشار مطالب ضد اسالمی در فضای مجازی واکنش نشان می دهد. پاکست�ان به لح��اظ 
شب��اهت های منطقه ای، مذهبی و فرهنگی با ایران منبع مناسبی برای بررسی می باشد.

  آلمان
کش��ور آلمان جمعیتی نزدیک به ایران دارد و در زمینه فیلتر کردن مطالب فعال است. 
از آنجایی که ایران از طرف کش��ورهای اروپایی متهم به جلوگیری از حق ش��هروندان از 
دسترسی به مطالب شده، این کشور را می توان به عنوان کشوری که شرکت های خارجی 
را موظف به اعمال فیلترینگ می نماید، مورد بررسی قرار داد.همچنین این کشور بستر 
اینترنت مناسبی دارد. علت دیگر انتخاب آلمان اهمیت این کشور به حفاظت و حراست 
از فضای مجازی است. برای مثال مرکز داده های Microsoft در داخل آلمان قرار دارد و 
رصد و کنترل می شود و این اطمینان حاصل شده که مردم از فضای مجازی با کیفیت باال و 

در عین حال با حفظ امنیت اشخاص و همچنین طبق قوانین این کشور استفاده کنند.
منبع: مرکز ملی فضای مجازی
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برترین گوشی های هوشمند ارزان قیمت در پاییز

زهرا طاهری

شکست آیفون ایکس
 از گوشی اندرویدی در مسابقه رسعت

احتامل تولید گوشی دارای منایشگر تاشو 
توسط اپل قوت گرفت

کارشناسان حوزه فن آوری در اروپا ، پنج گوشی برتر را معرفی کردند که قیمت آن 
کمتر از 250 دالر است اما رضایتمندی باالیی را در تست های انجام شده به دست 
آورده است و پرفروش شده اند.به گزارش سیتنا به نقل از از ویستا رو، در جایگاه 
اول این رده بندی گوش��ی تلفن Xiaomi  Mi A1 قرار دارد که یکماه اس��ت 
به بازار عرضه ش��ده، دارای 64 گیگابایت حافظه داخلی است، از هسته مرکزی  
Snapdragon 625 بهره می گیرد و دارای صفحه نمایش 5.4 اینچی فول اچ 
دی است.اما در مکان دوم گوشیMeizu M6 قرار دارد که یکی از معروف ترین 
 6750 MT تلفن های همراه اقتصادی در جهان اس��ت، دارای هس��ته مرکزی
است، 16 گیگ حافظه دارد؛ از صفحه نمایش 5.2 اینچی بهره می برد و قیمت آن 
کمتر از 120 دالر است.سومین گوشی Xiaomi Redmi Note 4 است که 
پرفروش ترین گوشی تلفن همراه ارزان قیمت در روسیه و کشورهای آسیای میانه 
لقب گرفته است.همچنین در جایگاه چهارم  گوشی Leagoo Kicca Mix با 
 Pro Nomu S10 داشتن دوربین دوگانه قرار دارد و در مکان پنجم نیز گوشی

است. مدل های معرفی شده بیشترین خریداران گوشی های اقتصادی هوشمند را 
در پاییز امسال در جهان به خود اختصاص داده اند.

اگر چه گوشی آیفون ایکس اپل با تبلیغات فراوان روانه بازار شده، اما سرعت این 
گوشی کمتر از گوشی اندرویدی چینی وان پالس 5 تی است.

به گزارش بی جی آر، اپل مدعی اس��ت آیفون ایکس از نظر طراحی و کیفیت و 
عملکرد بر دیگر رقبا برتری دارد. اما ظاهرا نرم افزار این گوشی تا بدان حد قدرت 

ندارد که بتواند در رقابت با برخی گوشی های اندرویدی بهتر عمل کند.
مقایس��ه س��رعت دو گوش��ی آیفون ایکس و وان پالس 5 تی که ویدئویی از آن 
در کانال پرطرفدار  EverythingApplePro یوتیوب به اشتراک گذارده شده 
نشان می دهد عملکرد نرم افزاری گوشی اندرویدی بهتر از آیفون اپل است. پیش 
از این نیز مشخص شده بود قفل چهره وان پالس 5 تی سریع تر از قفل چهره فیس 

آی دی  آیفون ایکس عمل می کند.
نکته مهم این است که در آیفون ایکس به کارگرفته شده در این آزمایش از تازه 
ترین نسخه سیستم عامل iOS 11 که وصله های جدید اپل برروی آن نصب شده، 
استفاده شده است. ولی باز هم وان پالس 5 تی در باز کردن نرم افزارهای مختلف 

و اجرای دستورات کاربران سرعت بیشتری داشته است.

شرکت اپل که با عرضه گوشی پیشرفته آیفون ایکس توجه بازار را به خود جلب 
کرده، ممکن است به زودی دستاورد چشمگیر دیگری هم داشته باشد.

به گزارش مشبل، اپل در 22 سپتامبر سال 2016 حق اختراع خاصی را در ارتباط 
با گوشی های هوشمند تاشو به ثبت رسانده که نشان می دهد برنامه ریزی این 
شرکت برای تولید گوشی هایی با نمایشگر خم شونده از وسط کامال جدی است.

اپل تنها شرکتی نیست که در این زمینه فعالیت می کند و سامسونگ نیز چند 
س��اعت قبل از رونمایی اپل از گوش��ی آیفون 8 اعالم کرد در سال 2018 گوشی 

جدیدی با نمایشگر تاشو در دسترس عالقمندان قرار خواهد داد.
زد تی ای شرکت گوشی ساز دیگری است که در ماه اکتبر خبر مشابهی را اعالم 

کرده بود و البته در این زمینه جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
احتماال در سطح این نمایشگرهای تاشوی اپل از مواد آلیاژی یا فلز آمورف برای 
تس��هیل خم شدن آن استفاده خواهد ش��د. البته هنوز در مورد کارآیی و دوام و 
استحکام چنین نمایشگرهایی تردیدهای جدی وجود دارد. اپل هنوز در مورد این 

خبر اظهارنظری نکرده است.



گزارش
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گوشی تاشوی سامسونگ با دو منایشگر عرضه شد

گلکسی اس ۹ از به روزترین نسخه اندروید بهره می برد؟

اپل سال آینده 

دو آیفون با منایشگر فراگیر عرضه می کند

شرکت اچ تی سی سرانجام گوشی HTC U11 را به اندروید 8 اورئو 
آپدیت می کند.به گزارش س��یتنا، در ماه آگوس��ت، شرکت HTC به 
کاربران خود قول داد که تا پایان سال 2017 گوشی هوشمند پرچمدار 
خود یعنی U11 را به سیستم عامل اندروید 8 اورئو آپدیت کند.حال 
پس از گذشت قریب به چند ماه، شرکت اچ تی سی به وعده خود عمل 
کرده اس��ت و در ابتدا نسخه اندروید اورئو بتا را برای گوشی یو 11 در 
تایوان عرضه کرد و حال نوبت به آن رسیده است که این گوشی برای 
سایر کاربران جهان نیز به اندروید 8 آپدیت شود.گفتنی است؛ آپدیت 
فوق در قالب یک فایل 1 گیگابایتی ارائه خواهد شد و کاربرانی که عالقه 
ای به دانلود این فایل از طریق بخش cellular data ندارند، می توانند 

این آپدیت را به صورت جداگانه نصب و دانلود نمایند.

گوشی هوشمند HTC U11 به 
آپدیت اندروید 8 مجهز شد

پس از عرضه آیفون ایکس با نمایشگر فراگیر و استقبال از آن، گفته می شود 
اپل قصد دارد دو گوش��ی دیگر نیز با نمایشگرهای مشابه در سال 2018 
عرضه کند.به گزارش ورج، یکی از این دو گوشی دارای نمایشگر 6.5 اینچی 
OLED بوده و احتماال آیفون ایکس پالس نام می گیرد و دیگری مجهز 
به نمایشگر 6.1 اینچی ال سی دی بوده و ارزان قیمت تر خواهد بود.اپل 
امیدوار است با عرضه این دو گوشی پاسخگوی نیازهای مختلف موجود در 
بازارهای جهانی باشد.گفته می شود ممکن است این شرکت نسخه ای به 
روزشده از گوشی آیفون ایکس با نمایشگر OLED  و 5.8 اینچی را هم 
عرضه کند.م��دل 6.1 اینچی آیفون بین 649 تا 749 دالر قیمت خواهد 
داشت. هم اکنون آیفون 8 برابر با 699 دالر قیمت دارد و آیفون پالس 8 
به قیمت 799 دالر به فروش می رسد. هنوز مشخص نیست اپل در این 
گوش��ی های جدید از فناوری های تازه ای نیز اس��تفاده می کند یا صرفا 

تغییراتی در نمایشگرهای گوشی های یادشده به وجود می آورد.

شرکت سامسونگ گوشی تاشوی گران قیمتی را عرضه کرد که W2018 نام دارد و دارای دو 
نمایشگر و دوربین قدرتمند است.به گزارش ورج، بخش عمده مشخصات فنی گوشی های یاد 
ش��ده مشابه با گوشی های اس 8 و نوت 8 است و انتظار می رود گوشی یاد شده در کشورهای 
 1,5/f آسیایی و به خصوص چین با استقبال عمده مواجه شود.دوربین 12 مگاپیکسلی با دیافراگم
و f/2,4 برای تهیه تصاویر دقیق حتی در نور کم، دوربین 5 مگاپیکسلی سلفی با شرایط مشابه و 

بهره مندی از سیستم عامل Android Nougat از جمله ویژگی های گوشی یادشده است.
نمایش��گر full HD AMOLED و 4,2 اینچی در جلو و نمایش��گر full HD و 4,2 اینچی 
در داخل از جمله دیگر امکانات گوشی لمسی مذکور است. گوشی یادشده دارای صفحه کلیدی 

عادی نیز هست و دستیار صوتی هوشمند Bixby نیز به آن اضافه شده است.
پردازنده Qualcomm Snapdragon 835، 6 گیگابایت رم، 64 یا 256 گیگابایت حافظه و 

باتری 2300 میلی آمپری هم برای گوشی 3000 دالری یادشده در نظر گرفته شده است.

شرکت سامسونگ قصد دارد در گوشی پرچمدار آتی خود یعنی گلکسی اس 9 از جدیدترین 
نس��خه سیس��تم عامل اندروید اوریو استفاده کند.به گزارش وب س��ایت سام موبایل، شرکت 
سامس��ونگ پس از انتشار و عرضه موفقیت آمیز گلکس��ی اس 8 و اس 8 پالس و استقبال بی 
نظیر کاربران از آن، می خواهد در اوایل سال آینده میالدی 2018 از جدیدترین گوشی پرچمدار 
خود یعنی گلکسی اس 9 رونمایی کند.حاال گزارش های منتشره حاکی از آن است که این غول 
تکنولوژی کره ای تصمیم گرفته است از جدیدترین نسخه سیستم عامل اندروید 8.00 یا اندروید 
اوریو در گوشی های پرچمدار جدید خود استفاده کند.البته سامسونگ هم اکنون در حال آزمایش 
این نس��خه از اندروید بر روی گلکسی اس 9 است تا از اجرای مناسب آن و هماهنگی نرم افزار 
با سخت افزار آن اطمینان حاصل کند.بر اس��اس گزارش galaxy club، سامسونگ نسخه ی 
8.0.0 اندروید را آزمایش می کند؛ این بدین معنی است که احتماالً گلکسی اس 9 با جدیدترین 
نسخه ی اندروید، یعنی اندروید 8.1 معرفی نخواهد شد.اما این مساله جای تعجب ندارد چراکه 
این ش��رکت کره ای تاکنون عالقه ای به مجهز کردن گوش��ی های خود به جدیدترین نسخه 
اندروید نداشته است و کاربران پس از گذشت مدتی از خرید محصول قادر خواهند بود آن را به 

جدیدترین نسخه اندروید به روزرسانی کنند.
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گوشی پیکسل 2 گوگل مجددا دچار مشکل شد

فروش آیفون ایکس در آمریکا ممنوع می شود؟ رومنایی از موبایل انعطاف پذیر سامسونگ 

در سال ۲۰۱۸

واکنش دوربین سلفی پیکسل 2 گوگل به نور LED، چالش جدیدی است که 
برای شرکت گوگل به وجود آمده است.

 XL 2 Pixel 2 و Pixel به گزارش س��یتنا، پس از اینکه دو گوشی هوش��مند
شرکت اپل عرضه شد، مشکالت و باگ های نرم افزاری بسیاری به همراه داشت 
که بیشتر این مشکالت شامل صفحه نمایش این دو نسخه می شد. پس از ایجاد 
این مشکالت و باگ ها شرکت گوگل توانست با ارائه آپدیت هایی تا حد ممکن 
مشکالت را کاهش دهد.اما درست زمانی که خیال گوگل از مشکالت و باگ های 
ن��رم افزاری صفحه نمایش دو گوش��ی Pixel 2 و XL 2 Pixel راحت ش��د، 
گزارش  هایی مبنی بر وجود باگ در دوربین س��لفی این گوشی ها گزارش شده 
و گویا پرچمدار ش��رکت گوگل با چالشی جدید مواجه شده است.بر اساس این 
گزارش ها دوربین سلفی گوشی های Pixel 2 و XL 2 Pixel واکنش شدیدی 
نسبت به نور LED نشان می دهند. زمانی که دوربین در مواجه با نور LED قرار 
می گیرد خط های بزرگی بر روی آن پدیدار می شود به گونه ای که کاربر احساس 

می کند نویز شدیدی در حال آسیب زدن به گوشی است.

ب��ا توجه به اینکه دو گوش��ی Pixel 2 و XL 2 Pixel به خاطر دوربین قدرتمند 
س��لفی خود بس��یار مورد اقبال مخاطبان قرار گرفتند، به وجود آمدن این مشکل 
 2 Pixel 2 و Pixel چندان قابل توجیه نیس��ت و بسیاری از کاربران گوشی های
XL را خش��مگین کرده است. با این حس��اب باید منتظر ماند و دید که آیا گوگل 

می تواند هرچه سریعتر مشکل به وجود آمده را رفع کند یا خیر.

گزارش های مختلف نش��ان می دهد یک شرکت کره جنوبی موبایلی ساخته که 
مانند طومار لوله می شود و احتماال در نمایشگاه »محصوالت الکترونیکی مصرفی« 

از آن رونمایی می شود.
به گزارش بی جی آر، مدت هاست که گزارش های مختلفی از پروژه سامسونگ 

برای ساخت موبایلی  انعطاف پذیر منتشر می شود که مانند طومار لوله می شود.
طبق جدیدترین گزارش ها احتماال این شرکت به زودی از موبایل مذکور رونمایی 
کند. زیرا چند هفته قبل و پس از آنکه مقامات کره جنوبی اجازه ساخت آن را صادر 
کردند، شرکت مذکور صفحه پشتیبانی این موبایل را ایجاد کرد. شماره مدل موبایل 
سامسونگSM-G888NO است که NO نشان می دهد این محصول فقط در 

کره جنوبی به فروش می رسد.
طراحی گلکسی ایکس شبیه موبایل های تاشو با دو صفحه نمایش است که یکی 

از آنها انعطاف پذیر است.
همچنین به نوشته وب سایت هلندی Lets Go Digital ، سامسونگ عالوه بر 

این موبایل احتماال تبلتی انعطاف پذیر نیز بسازد که مانند طومار لوله شود.
درهر حال سامسونگ قبال اعالم کرده بود، در سال 2018 میالدی موبایل انعطاف 

پذیر را تحت برند گلکسی رونمایی کند.
کارشناسان معتقدند موبایل خارق العاده که »گلکسی ایکس« نام گرفته، در ماه 

ژانویه در نمایشگاه CES )محصوالت الکترونیکی مصرفی( رونمایی خواهد شد.

شرکت فناوری کوالکوم در تالش است تا فروش گوشی آیفون ایکس و برخی مدل های 
دیگر این گوشی را در خاک آمریکا ممنوع کند.

به گزارش ورج، کوالکوم سه شکایت را از اپل تقدیم دادگاه کرده و مدعی شده اپل بدون 
کس��ب اجازه و رضایت کوالکوم از 16 حق اختراع ثبت ش��ده آن در آیفون های 7، 8 و 

ایکس و همین طور مدلهای پالس همین گوشی ها استفاده کرده است.
بخش عمده فناوری های مورد اس��تفاده اپل در گوشی های یادشده برای افزایش شارژ 
باتری آنها به کار گرفته شده و برخی از آنها هم مرتبط با فناوری هایی برای ارتقای عملکرد 
سخت افزاری تلفن های همراه هستند. اگر کوالکوم بتواند ادعاهای خود را در دادگاه ثابت 

کند ممکن است اپل با چالش جدی مواجه شود.
کوالکوم بابت این تخلف اپل خواستار پرداخت مبلغی به عنوان جریمه شده که البته رقم 
آن اعالم نشده است. همچنین اپل باید استفاده از فناوری های یادشده را در تولیدات خود 

متوقف کند و این امر معنایی جز ممنوعیت فروش چندین مدل آیفون نخواهد داشت.
این شرکت افزوده که رابط کاربری چندکاره آیفون ایکس شباهت هایی با رابط کاربری 
سیستم عامل وب او اس دارد که توسط کوالکوم مورد استفاده قرار می گیرد و این نیز از 

جمله تخلفات اپل محسوب می شود.
نکته جالب اینکه اپل هم چندی قبل شکایت های مشابهی را از کوالکوم به خاطر نقض 
حق اختراعات ثبت شده خود تقدیم دادگاه کرده بود و به نظر می رسد درگیری دو طرف 

با هم چندین ماه ادامه یابد.
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پرداخت جریمه ۱۳۷ میلیون دالری بلک بری به نوکیافناوری شارژ کامل گوشی تنها در 12 دقیقه

تصمیم جدید برای حذف برخی اپلیکیشن ها از پلی استور

تولید باتری های رسیع و ایمن با استفاده از منیزیم

متخصصان موسسه تحقیقاتی SAIT وابس�ته به شرکت سامسونگ ، از 
س�اخت نوعی باتری جدید خبر دادند که کاربران قادر خواهند بود تنها در 
12 دقیقه باتری گوش�ی هوشمند خود را شارژ کنند. به گزارش وب سایت 
 )SAIT( سیز، محققان در موسسه پیشرفته تحقیقاتی وابسته به سامسونگ
به یک فناوری جدید در عرصه باتری گوشی های هوشمند دست یافته اند 
که سرعت شارژ کامل باتری این گوشی ها به 5 برابر افزایش خواهد یافت و 
کاربران قادر خواهند بود تنها در 12 دقیقه باتری گوش�ی هوشمند خود را 
به طور کامل شارژ کنند.این غول تکنولوژی کره ای روز سه شنبه در پست 
وبالگ خود اعالم کرد که این فناوری جدید باتری از یک ماده ای موسوم به 
گرافین س�اخته و تشکیل شده است که از باتری های لیتیوم یونی موجود 
و بکار رفته شده در گوشی های هوشمند، 5 برابر سریع تر شارژ می شود. 
متخصصان سامسونگ بر این باورند که این فناوری قادر است تحول بزرگی 
در زمینه باتری گوشی ها ، گجت ها و سایر وسایل الکترونیکی ایجاد کند.

ماده تش�کیل دهنده در این باتری های جدید که موسوم به گرافین است، 
یک ماده شیمایی موجود در طبیعت است که کاربردهای بسیاری از جمله 
استحکام بخشی و افزایش عمر آسفالت، ارتقای کیفیت صفحه نمایش گوشی 
های هوشمند، از بین بردن باکتری ها و کاهش دمای بدن انسان دارد.این ماده 
شیمایی علی رغم انعطاف پذیری باالیی که دارد، از استحکام و ثبات باالیی 
برخوردار است و رسانایی الکتریکی آن 100 برابر بیشتر از عنصر مس است. 
این ماده ، الکترون ها را 1۴0 برابر سریع تر از سیلیکون جابه جا می کند.شارژ 
کامل باتری حاوی ماده گرافین تنها 12 دقیقه به طول می انجامد اما این در 
حالیست که باتری های لیتیوم یونی موجود بکار رفته شده در گوشی های 
داخل بازار، این زمان به حداقل یک ساعت می رسد. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت با تایید فناوری مذکور ، تولید گوشی ها و سایر وسایل الکترونیکی 
بسیار مقرون به صرفه تر و بهتر خواهد شد و کاربران نیز از ان استقبال بی 
نظیری خواهند کرد.البته واضح و بدیهی است که نباید به این زودی منتظر 
عرضه گوشی و گجت های الکترونیکی مجهز به این باتری های جدید و سریع 
باشیم و همانطور که سامسونگ اعالم کرده است این فناوری باید مدت های 
طوالنی مورد آزمایش قرار بگیرد و پس از تایید کامل آن و انجام آزمایش های 

فراوان، به تدریج در گوشی های هوشمند روانه بازار شود.

بلک بری پس از منازعات حقوقی طوالنی با نوکیا موظف به پرداخت 137 میلیون دالر جریمه به 
این شرکت شد تا اختالفات 2 طرف بر سر یک قرارداد تجاری حل و فصل شود.به گزارش انگجت، 
نوکیا بلک بری را به عدم پرداخت مبالغ تفاهم شده در مورد استفاده این شرکت از حق اختراعات 
ثبت ش��ده نوکیا متهم کرده بود. پس از آنکه بلک بری پرداخت این مبلغ را رد کرد، موضوع به 
اتاق بین المللی بازرگانی آمریکا ارجاع داده ش��د و در نهایت حکمی به نفع نوکیا صادر شد.البته 
صدور این حکم به معنای پایان درگیری دوطرف بر سر حق اختراعات ثبت شده نیست و منازعات 
حقوقی مشابهی در دادگاه های آمریکا و آلمان بر سر همین موضوع در جریان است.بلک بری هم 
به طور مقابل مدعی استفاده بدون اجازه نوکیا از حق اختراعات ثبت شده خود است و قصد دارد 
شکایت طرح شده خود را با قدرت در آلمان و آمریکا پیگیری کند. درگیری دو طرف در این زمینه 
در شرایطی ادامه می یابد که این روزها هیچ یک از این دو شرکت سهم قابل توجهی در دنیای 

گوشی های هوشمند نداشته و کامال به حاشیه رانده شده اند.

تالش دانش��مندان برای تولی��د باتری های 
س��ریع، با ظرفیت ب��اال و ایم��ن روز به روز 
گسترش بیش��تری می یابد و استفاده از فلز 
منیزیم تحولی اساس��ی در این زمینه ایجاد 
کرده اس��ت.به گزارش انگج��ت، گروهی از 
محققان مرکز تحقیقات ذخیره سازی انرژی 
در آمریکا با همکاری پژوهشگران دانشگاه ام 

آی تی و با استفاده از هدایتگری از جنس منیزیم توانسته اند باتری غیرقابل اشتعال تولید کنند که 
در برابر گرما و ضربه بسیار مقاوم است.در باتری های تجاری فعلی از الکترولیت مایع برای انتقال شارژ 
بین کاتد و آنود استفاده می شود و همین امر می تواند به انفجار باتری منجر شود.در روش جدید و 
با تولید باتری های منیزیمی، هم می توان شارژ بیشتری در مقایسه با باتری های لیتیومی در درون 
باتری ذخیره کرد و هم مطمئن بود که باتری های یادشده منفجر نمی شوند.ترکیب به کار رفته 
در این باتری از جنس منیزیم اسکاندیم سلناید اسپینل است که از ثبات و ظرفیت باالیی برخوردار 

است، البته تجاری سازی این باتری ها نیاز به گذشت زمان دارد.

گوگل اعالم کرده اس��ت که اپلیکیشن هایی را که بر روی 
الک اس��کرین یا صفحه قفل گوشی کاربران به تبلیغات 
اقدام می کنند، از پلی اس��تور گوگل ح��ذف خواهد کرد.
به گزارش وب س��ایت phonearena، شرکت گوگل در 
یک اقدام جدید که به نفع کاربران خواهد بود، اعالم کرده 
است که قصد دارد اپلیکیشن ها و برنامه هایی را که برروی 
الک اسکرین یا صفحه قفل گوشی کاربران تبلیغ می کنند، 
از فروشگاه آنالین و اینترنتی خود یعنی پلی استور گوگل 
حذف کند.بسیاری از کاربران در فضای مجازی بیان کرده 
بودند ک��ه پس از نصب و راه اندازی برخی اپلیکیش��ن ها 

برروی گوشی هوشمند اندرویدی خود، شاهد تعداد بی شماری 
از تبلیغات هس��تند که بر روی صفحه قفل یا الک اسکرین 
)lock screen( نمایشگر گوشی آنها خود به خود اجرا می 
شوند. این امر موجب ناخشنودی و نارضایتی بسیاری از کاربران 
در سراسر جهان شده بود و از فروشگاه های آنالین نظیر گوگل 
درخواست کرده بودند که با این اپلیکیشن ها برخورد کنند.هم 
اکنون بنظر می رسد گوگل تصمیم گرفته است که به منظور 
رضایت کاربران و جلوگیری از اجرای تبلیغات بر روی صفحه 
گوشی آنها، اقدام به ممنوعیت و حذف اپلیکیشن هایی از این 

دست خواهد کرد.
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ساخت لپ تاپی که با ملس انگشت باز می شود

اسکن انگشت از زوایای مختلف توسط حسگر نوری موبایل

مشخصات تبلت های Tab 7 و
 Tab Essential 7 لنوو اعالم شد

به تازگی شرکت لنوو مشخصات دو تبلت ارزان قیمت خود را منتشر 
کرده است.

به گزارش سیتنا، پیش از این اعالم شد که شرکت لنوو در حال برنامه 
ری��زی برای دو تبلت ارزان قیمت و جدید خود اس��ت، اما نکته مهم 
این اس��ت که اطالعات و مشخصات س��خت افزاری این دو محصول 
 Tab 7 منتشر ش��ده است. دو تبل���ت جدی���د ش���رکت لن���وو 
و Tab Essential 7 نام دارند. این دو محصول دارای سیستم عامل 
اندروید هس��تند و نکته جالب این است که قیمت آنها بیش از 100 
دالر نیس��ت! تبلت Tab 7 با قیمت 99,99 دالر ) حدود 400 هزار 
توم��ان ( و تبل��ت Tab Essential 7 با قیمت 79,99 دالر ) حدود 
300 هزار تومان ( عرضه خواهند شد.تبلت Lenovo Tab 7 مجهز 
 1280x720 و نسبت تصویر IPS LCD به صفحه نمایش 7 اینچی
پیکس��ل است. تراش��ه MediaTek MT8161، رم 1 گیگابابتی و 

حافظه داخلی 16 گیگابایتی از دیگر مشخصات این تبلت است.
همچنی��ن تبل��ت Essential 7 Lenovo Tab نیز دارای صفحه 
نمایش 7 اینچی IPS LCD با نس��بت تصوی��ری پایین تر از مدل 
قبلی یعنی 1024x600 پیکسل است. همچنین این تبلت مجهز به 
تراش��هMT8167D ،1 گیگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه 

داخلی است.

یک تولید کننده لپ تاپ حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده است که طبق آن دستگاه با لمس 
انگش��ت باز و بسته می ش��ود و به طور اتوماتیک جهت صورت کاربر را ردیابی و نمایشگر را 

تنظیم می کند.
به گزارش دیجیتال ترندز، ش��رکت گوگل به تازگی حق امتیاز اختراعی جدید را برای کروم 

بوک ثبت کرده است.  
طبق این حق امتیاز کروم بوک های آینده با لمس یک انگشت باز و بسته می شوند.  

همچنین این دستگاه ها می توانند وضعیت صورت کاربر را ردیابی کنند و طبق آن نمایشگر 
دستگاه را تنظیم کنند.

بنابراین اگر کاربر لپ تاپ ناگهان پشت میز خود صاف بنشیند، در دستگاه به طور اتوماتیک و 
بدون دخالت دست وضعیت آن را با حالت کاربر تنظیم می کند.  

این طرح برای فعال سازی این قابلیت ها به حسگرهای مختلف اتکا می کند.  یکی از آنها فاصله 
کاربر تا دستگاه را می سنجد، دیگری لمس انگشت را ردیابی می کند.

همچنین یک حسگر تصویری برای تعیین وضعیت صورت کاربر الزم است تا موتور دستگاه 
بتواند نمایشگر را تنظیم کند.

یک ش��رکت تولیدکننده قطعات الکترونیکی نخستین حسگر نوری اثر انگشت 
تعبیه شده در نمایشگر موبایل را ساخته است. به گزارش سیتن��ا به نق��ل از 
نی��واطلس، شرک��ت ) Synaotics تولید کننده قطعات الکترونیکی( نخستین 
حس��گر اثر انگشت نوری تعبیه شده در نمایشگر را ساخته است. این شرکت هم 
اکنون مش��غول تولید تجاری چنین نمایشگری است.درهمین راستا سال آتی 5 تولید 
کننده برتر موبایل در سراسر جهان آن را در دستگاه های خود استفاده می کنند. این بدان 

معناست که همه موبایل های اندروید از فناوری شناسایی صورت استفاده نمی کنند.
به گفته این ش��رکت حس��گر جدید Clear ID FS9500  نام گرفته در نمایشگرهای 
مسطح و او ال ای دی خمیده به کار می رود. همچنین سرعت سیستم قفل لحظه ای آن 
از اسکن صورت بیشتر است. این حسگر را می توان در شکافی 1.5 میلیمتری قرار داد.
جالب آنکه حسگر اثر انگشت در نور درخشان خورشید و شرایط چالش برانگیز دیگر نیز 
کار می کند. حسگر می تواند اثر انگشت را از هر زاویه ای اسکن کند و حتی در صورتیکه 

نمایشگر سرد یا خیس باشد، همچنان قابلیت شناسایی دارد.
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تینا ضمیری آذر

5G هنگ کنگ پیشتاز در برقراری پرسرعت ترین اینترنت

چه تعداد کاربر در جهان تا 5 سال آینده به اینترنت 5G دسترسی دارند؟

آغاز پرداخت میلیاردها دالر مالیات معوق اپل به اتحادیه اروپا

هنگ کنگ یکی از نخس��تین مناطقی از 
جهان اس��ت که قصد دارد به زودی نسل 
جدید اینترنت پرسرعت 5G را برای کاربران 
خ��ود فراه��م آورد. به گزارش وب س��ایت 
 ،South China Morning Post
از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت 5G درگوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران 
بسیاری نیز درانتظار اجرای هر چه سریع تر آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری 
اپراتورهای اینترنت در جهان درصدد برقراری این نسل جدید ازاینترنت هستند.طبق 
اظهار مقامات رسمی، هنگ کنگ قصد دارد تا سال 2020 میالدی، فناوری جدیدترین 
و پرس��رعت ترین نس��ل اینترنت 5G را به منظور تس��هیل و تسریع در فعالیت های 
اینترنتی به کاربران هنگ کنگی ارائه دهد.بر اساس گزارش های منتشر شده، قرار است 
سال آینده با همکاری اپراتورها و شرکت های بزرگ مخابراتی و فناوری و ارتباطات این 

کشور، کلید برقراری و راه اندازی نسل جدید اینترنت 5G در هنگ کنگ زده شود.
در حال حاضر ش��بکه اینترنت هنگ کنگ 4G بوده و با سرعت دانلود یک گیگابیت 
بر ثانیه در حال خدمات رس��انی به کاربران است. این در حالی است که سرعت دانلود 
نسل جدید اینترنت 5G حداقل 10 مگابیت بر ثانیه است، بنابراین برقراری و راه اندازی 
آن می تواند کمک بسزایی به کاربران در انجام فعالیت های اینترنتی شان کند. با بهره 
مندی از این نس��ل جدید از اینترنت، کاربران ق��ادر خواهند بود فیلم ها و ویدیوهای 
باکیفیت و باحجم بسیار باال را در مدت زمان بسیار کمتری دانلود یا بارگذاری )آپلود( 

کنند.چارل��ز موک - یکی از مقامات بخش فن��اوری و ارتباطات هنگ کنگ - در این 
خصوص عنوان کرده است که برقرای فناوری نسل جدید اینترنت 5G در هنگ کنگ به 
مراحل پایانی خود رسیده است و می توانیم براحتی آن را بر روی زیر ساخت های کنونی 
اینترنت 4G خود نصب کنیم بدون آنکه نیازی به جایگزینی کامل برج های سلولی مان 
باشد.وی بر این باور است که کنفرانسی که قرار است در سال 2019 میالدی در هنگ 
کنگ برگزار شود، می تواند زمینه ساز بستری مناسب برای راه اندازی کامل نسل جدید 
اینترنت در این کشور شود چراکه توسعه دهندگان و اپراتورهای بزرگ و سرشناسی در 

آن شرکت خواهند کرد و به رقابت تنگاتنگی خواهند پرداخت.

ش��رکت ارائه دهنده تجهیزات مخابراتی اریکس��ون اعالم کرده اس��ت که تا 5 س��ال 
آینده،حداقل یک میلیارد نفر در جهان به ش��بکه اینترنت پرس��رعت 5G دسترسی 
پیدا می کنند.به گزارش وب سایت سی نت، شرکت اریکسون بعنوان یکی از بزرگترین 
شرکت های ارائه دهنده و توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی در جهان، پیش بینی کرده 
است که تا سال 2023 میالدی بالغ بر 20 درصد از جمعیت جهان به شبکه اینترنت 

پر سرعت 5G دسترسی خواهند یافت.این شرکت در گزارش نیم ساالنه خود در زمینه 
شبکه ای اینترنت همراه همچنین اعالم کرده است که این اعداد و ارقام دو برابر میزانی 
است که پیشتر در سال 2022 میالدی برآورد شده بود.بر اساس گفته های این شرکت، 
فناوری نسل جدید اینترنت 5G قرار است در ابتدا در مناطق شهری بخصوص شهرهای 
بزرگ با تراکم جمعیت باال راه اندازی و برقرار شود. از جمله کشور هایی که در برقراری 
نسل جدید اینترنت 5G پیشگام و پیشتاز شده اند، می توان به چین، کره جنوبی، ژاپن 
و ایاالت متحده امریکا اش��اره کرد. از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت 5G درگوشه 
و کنار جهان منتشرشده و کاربران بسیاری نیز در انتظاراجرای آن هستند، کشورهای 
زیادی با هم��کاری اپراتورهای اینترنت درجهان درصدد برقراری این نس��ل جدید از 
اینترنت هستند. کشور عمان نیز با همکاری شرکت اریکسون اقدام به برقراری موقت و 
آزمایشی نسل جدید اینترنت 5G دریک محیط واقعی کرده و ویژگی ها و قابلیت های 
مختلف آن از جمله سرعت، آنتن دهی همراه و عکس العمل شبکه را در دفتراصلی و 
مرکزی عمان تل واقع درشهر مسقط آزمایش کردند.شرکت اریکسون همچنین در ادامه 
گزارش نیم ساالنه خود افزوده است که تقاضای کاربران و کشورهای جهان برای اینترنت 
همراه یا موبایل دیتا رو به رشد و افزایش است. بنابراین منطقی بنظر می رسد که تا سال 

2023 میالدی نیاز به اینترنت پر سرعت 5G  نیز بیشتر شود.

به دنبال صدور حکم کمیسیون اروپایی بر ضد اپل این شرکت سرانجام مجبور شد میلیاردها 
دالر مالیات معوق خود را که از زیر بار پرداختش شانه خالی کرده بود، پرداخت نماید.به 
گزارش انگجت، اپل با استفاده از برخی قوانین خاص مالیاتی ایرلند حدود 14,5 میلیارد 
دالر تخلف مالیاتی مرتکب ش��ده و در سالیان گذش��ته از پرداخت این مبالغ که حاصل 
فعالیت های سودآور آن در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، خودداری کرده بود.بعد 
از بررسی های مفصل این تخلف در دادگاه های کمیسیون اروپایی و ایرلند سرانجام اپل 
تسلیم فشارهای وارده شد و اعالم کرد پرداخت مالیات یادشده را از سال آینده میالدی آغاز 
می کند.اپل سال هاست از ایرلند به عنوان بهشتی برای فرار مالیاتی استفاده کرده و از قوانین 
سهل گیرانه آن نهایت بهره را می گیرد. گفته می شود این شرکت ممکن است با تحوالت 
حاصل شده برای کاستن از مبلغ مالیات درنظر گرفته شده برای فعالیت های خود به نقاطی 

دیگری در اروپا و از جمله برخی جزائر دورافتاده در جنوب انگلیس نقل مکان کند.
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قابلیت بوک مارک به توییتر اضافه می شود

ثروت مالک آمازون در Blackfriday از 100 میلیارد دالر گذشت

محبوب ترین بازی ها و اپ های 2017 در گوگل پلی

شرکت گوگل لیست محبوب ترین اپلیکیش��ن ها و بازی های فروشگاه گوگل پلی در 
س��ال میالدی 2017 را منتش��ر کرد.به گزارش سیتنا، گوگل هر سال در ماه دسامبر 
میالدی اقدام به معرفی بهترین برنامه ها و اپلیکیشن های سال در فروشگاه خود می کند. 
بهترین ها در بخش های بازی، اپلیکیش��ن، آهنگ، فیلم، مجموعه تلویزیونی و کتاب 
انتخاب می ش��وند.با رسیدن به انتهای س��ال میالدی 2017 گوگل از محبوب ترین 
اپلیکیشن ها و بازی های فروشگاه خود در این سال رونمایی کرد. در لیست منتشرشده 
فقط  پنج عنوان اپلیکیشن یا بازی محبوب قرار می گیرد.شاید پیش بینی محبوب ترین 
اپ ها و بازی های فروشگاه گوگل کار سختی نباشد. برای مثال سوپر ماریو ران که تعداد 

دانلود آن از پنجاه میلیون گذشت، محبوب ترین بازی است. در بخش بهترین اپ ها هم 
اپلیکیشن تغییر چهره FaceApp  توانست با تعداد باالی نصبی که در سال 2017 
داش��ت، عنوان نخست را کسب کند.در ادامه، نگاهی می  اندازیم به محبوب ترین های 
فروشگاه گوگل پلی در بخش بازی و اپلیکیشن در سال میالدی که روزهای پایانی آن 

را طی می کنیم.
محبوب ترین بازی های سال 201۷

Super Mario Run
Saga 3 Bubble Witch

3 Magic Tiles
CATS: Crash Arena Turbo Stars

Ballz
محبوب ترین اپلیکیشن های سال 201۷

FaceApp
What The Forecast

Boomerang
TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

Yarn – Chat Fiction
گفتنی است؛ اپ ها و بازی های محبوب در لیست باال،  در سال 2017 عرضه شده اند 

و اپ ها و بازی های سال های قبل در انتخاب های امسال قرار نمی گیرند.

طبق گزارش های منتش��ر ش��ده، توییتر قصد دارد قابلیت جدید بوک مارک را به این 
ش��بکه اجتماعی بیفزاید که به کاربران اجازه می دهد توییت های خود را سیو کرده و 
بعدا منتشر کنند.به گزارش وب سایت theverge، شبکه اجتماعی توییتر که  یکی از 
پرطرفدارترین و محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان امروز محسوب می شود، 
مدت هاست که در تالش است با افزودن قابلیت ها و امکانات جدید، رضایت کاربران 

خود را جلب کند.
تینا کویاما – طراح محصوالت ش��رکت توییتر – با انتش��ار یک توییت در این شبکه 
اجتماعی اعالم کرده اس��ت که توییتر با افزوده ش��دن گزینه قابلیت جدید بوکمارک 
به چه صورت خواهد شد و کاربران برای استفاده از آن باید چکار کنند.وی در تشریح 
این موضوع افزود: » ما همه راههایی که می ش��د قابلیت بوکمارک را به توییتر اضافه 
کنی��م امتحان کرده ایم و به زودی آن را در دسترس��ی همگان قرار خواهیم داد«.وی 
ادام��ه داد: »قابلی��ت بوک مارک تنها به صورت خصوصی و برای خود کاربر در صفحه 
کاربری خود قابل مشاهده و دسترسی اس��ت«.بر اساس گزارش های موجود، کاربران 
توییتر برای استفاده از این قابلیت جدید باید بر روی گوشه سمت چپ توییت خود در 
صفحه کاربری کلیک کرده تا منوی بوک مارک بر روی صفحه ظاهر شود. بدین وسیله 
کاربران قادر خواهند بود توییت مورد نظر خود را سیو کرده و به اصطالح آن را به بوک 
مارک خود بیفزایند.قابلیت بوک مارک در بسیاری از اپلیکیشن ها، شبکه های اجتماعی 

و مرورگرهای اینترنتی وجود دارد و به منظور حفظ و نگهداری از برخی پس��ت های 
مورد عالقه کاربران برای مشاهده یا ارسال است.کیت کولمن – مدیر محصوالت شرکت 
توییتر – نیز در ماه اکتبر س��ال جاری میالدی در توییتی از اضافه شدن قابلیت بوک 
مارک به توییتر خبر داده بود چرا که کاربران بسیاری در جهان از این غول تکنولوژی 
افزودن این قابلیت جدید را درخواست کرده بودند.هم اکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه 
دقیقا چه زمانی این قابلیت به صورت رسمی در دسترس همه کاربران قرار می گیرد، 

گزارش نشده است.

جمعه سیاه باعث شد ثروت جف بزوس مالک آمازون برای اولین بار از مرز 100 میلیارد 
دالر عبور کند.به گزارش سیتنا، بلومبرگ ارزش خالص ثروت مالک آمازون را منتشر 
کرد. ثروت بزوس برای اولین بار از 100 میلیارد گذشته است.افزایش ثروت بزوس به 
دلیل عملکرد بس��یار خوب آمازون در س��ال جاری بود. بلک فرایدی باعث شد سهام 
آمازون  از 12 رقم عبور  کند. یک شرکت تخمین زده است که آمازون بیش از نیمی از 
فروش آنالین خود را برای جمعه سیاه اختصاص داده است.ثروت بزوس در سال جاری 
میالدی حدود 33 میلیارد دالر رشد داشته است. آخرین بار در سال 1999 ثروت بیل 
گیتس 12 رقمی شده بود.گفتنی است؛ جف بزوس غیر از آمازون در چند شرکت دیگر 
نیز سهامدار است. واشنگتن پست و بلو اوریجین از شرکت هایی هستند که بزوس در آن 
ها سهام دارد.بزوس در سال 2013 با 250 میلون دالر بخشی از سهام واشنگتن پست را 

خریداری کرد. او همچنین ساالنه یک میلیارد دالر خرج بلو اوریجینمی کند.
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ساماندهی جستجوگر فایرفاکس با افزایش درآمد موزیال

انتقال دفتر مرکزی تلگرام از روسیه به امارات

عدم رضایت 5.4 میلیون کاربر انگلیسی آیفون از گوگل

ش��رکت موزیال با اعالم افزایش 24 درصدی درآمد خود در س��ال 2016، از این پس 
می تواند در پروژه فایرفاکس بیشتر سرمایه گذاری کند.

به گزارش سیتنا به نقل از وب سایت سی نت، شرکت موزیال مدتی پیش نسخه مرورگر 
مشهور خود به نام فایرفاکس را بروزرسانی کرد و تغییرات چشمگیری را به منظور جلب 
رضایت کاربران و طرفداران بیشتر در این مرورگر ایجاد کرد و کاربران بسیاری نیز در 
جهان از آن اس��تقبال خوبی کردند. این امر به مدیران موزیال نش��ان داد که همچنان 
کاربران از تغییرات خوب و مثبتی که در مرورگر فایرفاکس پتانسیل رخ دادن را دارند، 
استقبال خواهند کرد.هم اکنون شرکت موزیال، سازنده و ارائه دهنده مرورگر فایرفاکس، 
روز جمعه اعالم کرده است که با افزایش درامد 24 درصدی این شرکت در سال 2016 
میالدی، از این پس قادر خواهد بود تمرکز بیشتری بر روی ایجاد تحول و تغییرات مثبت 
داشته باشد و سرمایه گذاری و بودجه های بیشتری را در این زمینه به مرورگر فایرفاکس 
اختصاص دهد.ش��رکت موزیال در گزارش مالی ساالنه خود، این افزایش درآمد خود را 
به میزان 520 میلیون دالر گزارش داده است که البته از آن طرف هم، هزینه های این 

شرکت نیز افزایش یافته است ولی در قبال افزایش درآمد آن، رقم ناچیزی است. بنابراین 
می توان انتظار داش��ت که مرورگر فایرفاکس در آینده ای نزدیک باز هم دست خوش 

تغییر و تحوالت مثبتی شده و به عرصه مرورگرهای موفق و محبوب جهان بازگردد.
در اینجا باید گفت که بیشتر درآمدهای موزیال از جانب همکاری با موتورهای جستجو 
همانند گوگل، یاهو، داک داک گو، بایدو و یاندکس تامین می ش��ود. این ش��رکت در 
س��ال 2014 با یاهو قراردادی را به امضا رس��انید که در آن به مدت پنج س��ال، موتور 
جستجوی پیش فرض مرورگر فایرفاکس در کشور ایاالت متحده امریکا بود که البته 
با توجه به بحران های پیش روی یاهو، موزیال مجبور شد پس از گذشت سه سال این 
قرارداد را فسخ کند و دوباره با گوگل همکاری کند و از این طریق، اقدام به کسب درآمد 
و محبوبیت کند.شرکت موزیال به منظور درهم شکستن انحصار غول های تکنولوژی 
در زمینه اینترنت و وارد عرصه جهانی مرورگرهای اینترنتی شد و در نخستین اقدام، 
انحصار مرورگر اینترنت اکسپلورر را درهم شکست و آن را براحتی پشت سر گذاشت. 
بع��د از آن همچنان با مرورگرهایی همچون گوگل کروم به رقابت تنگاتنگی پرداخته 
است. البته مدتها بود که تغییر و تحوالت چندان خوبی ایجاد نکرده بود ولی به تازگی با 
انتشار نسخه پرسرعت فایرفاکس کووانتوم قصد دارد سایر مرورگرهای پر سرعت، ایمن 
و محبوب جهان را نیز پشت سر بگذارد.نسخه فایرفاکس کووانتوم که نسخه 57 این 
مرورگر اینترنتی محبوب است، با افزایش سرعت و همچنین قابلیت ها و امکانات جدید 
سعی دارد طرفداران و کاربران بسیاری را در جهان به خود جذب کند و انحصار طلبی 

سایر مرورگرها نظیر گوگل کروم و سافاری اپل را در هم بشکند.
بر اساس آخرین آمار و گزارش های منتشر شده، مرورگر اینترنتی فایرفاکس 13 درصد 

از سهم مرورگرهای وب رایانه های شخصی را بخود اختصاص داده است.

تلگرام  که از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان در ایران محسوب می شود به دلیل 
مشکالتی، دفتر مرکزی خود را از روسیه به دبی منتقل کرده است.بسیاری از کاربران ایرانی 
برای ارتباط با یکدیگر از اپلیکیشن های پیام رسان استفاده می کنند. یکی از محبوب ترین 
پیام رسان ها در ایران، اپلیکیشن تلگرام است که عالوه بر قابلیت پیام رسانی، تبدیل به منبع 
درآمد نیز شده است.اخیرا تلگرام در صفحه پرسشگان خود تغییراتی اعمال کرده است. 
طبق اطالعات موجود در این صفحه، تلگرام  دفتر اصلی خود را از روسیه به دبی، بزرگترین 
شهر امارات متحده عربی، برده است. علت این تغییرات، مشکالت پیش آمده برای تلگرام به 
دلیل قوانین جدید کشور روسیه اعالم شده است. گویا قوانین جدید رگوالتوری در روسیه، 
به ضرر تلگرام بوده و این شرکت مصمم به ترک زادگاهش شده است.در صفحه پرسشگان 
تلگرام   به این نکته اشاره شده که برای انتقال دفتر اصلی تلگرام، شهرهایی مانند لندن، برلین 
و سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند، اما تصمیم نهایی مسئوالن تلگرام، انتقال به شهر دبی 
بوده است. در ادامه به این نکته اشاره شده که اگر قوانین رگوالتوری در امارات تغییر یابد، 

تلگرام  آماده برای انتقال دفتر اصلی به کشور دیگری است.

حدود 5.4 میلیون کاربر آیفون در انگلیس علیه گوگل شکایت کرده اند. زیرا این شرکت 
ب��دون اجازه اطالعات کاربران را جمع آوری کرده اس��ت.به گزارش تلگراف، گوگل در 
انگلیس متهم به فروش اطالعات کاربران اپل بدون رضایتشان شده است. درهمین راستا 
کارشناسان تخمین می زنند این شرکت باید حدود 2.7 میلیارد پوند خسارت دهد.به 
تازگی یک شکایت گروهی به نام »گوگل به ما بدهکار است« در فضای وب  علیه این 
شرکت در حال شکل گیری است. دلیل آن نیز جمع آوری غیرقانونی تاریخچه مرورگر 
کاربران انگلیسی آیفون بدون رضایت آنهاست.ریچارد لوید یکی از مشاوران دولتی است 
که رهبری این ش��کایت را برعهده دارد. او در این باره می گوید: حداقل اطالعات 5.4 
میلیون کاربر فاش شده و آنها می توانند صدها پوند از گوگل غرامت بگیرند.با احتساب 
پرداخت غرامت 500 دالر به  5.4 میلیون کاربر انگلیسی، گوگل باید حدود 2.7میلیارد 
پوند خسارت بپردازد.گوگل بین ژوئن 2011 تا فوریه 2012 گوگل بدون اجازه اطالعات 

شخصی میلیون ها کاربر آیفون در انگلیس را جمع کرده است.








