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سرمقاله

عضویت ایران در شورای حکام؛ تبدیل نقش ایران از متاشاگر به بازیگر

ــال 1865 به منظور  اتحادیه جهانی مخابرات یا اتحادیه بین المللی ارتباطات دور، س
همکاری های بین المللی در همه زمینه های ارتباطات دور تاسیس شد. زمینه تاسیس 
در همه زمینه ها از این لحاظ بود که از همان ابتدای تاسیس این اتحادیه، پیش بینی 
می شد که در آینده تحوالتی را در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات شاهد باشیم و 
یک سازمان جهانی که تحت نظر سازمان ملل است، باید بر همکاری های بین المللی، 
روندها، فرایندها و همچنین مسائل مختلف در حوزه ارتباطات دور، نظارت داشته باشد، 

بر همین اساس ITU  کارش را آغاز کرد.
ــت. بعد از آن  ــطح بین الملل نظارت داش این اتحادیه در ابتدا بر کار تلگراف در س
ــه موضوع تلفن ورود پیدا کرد و تلگراف و تلفن را در حوزه فعالیت خود قرار داد.  ب
اتحادیه جهانی مخابرات چند سال بعد و با توسعه ماهواره های ارتباطی، در حوزه 
ماهواره های زمینی و دریایی وارد شد و در سال های اخیر با توسعه اینترنت، این 
ــد و در این زمینه  برنامه هایی به صورت  ــث موضوع اصلی و مهم اتحادیه ش مبح

جدی مطرح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد.
ــات دور، وظایف مختلفی را برای خود تعریف و تدوین  ــه بین المللی ارتباط اتحادی
ــس رادیویی که یکی  ــاند؛ از جمله موضوع تخصیص فرکان ــرد و به تصویب رس ک
ــورهای دنیا به آن اهمیت  ــت و امروز در همه کش ــائل جهانی اس از مهمترین مس
زیادی داده می شود. در مبحث استانداردها هم استانداردهای تجهیزات مخابراتی 
ــتاندارهایی که باید در زمینه پروتکل های مختلف ارتباطی مورد بررسی قرار  و اس

دکتر داوود زارعیان
معاون امور مشتریان و مدیرکل سابق روابط عمومی 

و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران 
ITU با سابقه حضور در دو اجالس سران مختار

گیرند، مورد تاکید قرار گرفت.
ــعه ارتباطات و توسعه جهانی ارتباطات از دیگر مباحث مورد توجه این  بحث توس
ــعه  ــه بود که در این زمینه با برگزاری چند همایش بین المللی پیگیر توس اتحادی

ارتباطات و ایجاد تعادل در بخش ارتباطات دور بودند.
ــته باشیم، باید اعتراف کنیم که نقش  اگر بخواهیم به این اتحادیه نگاه دقیقی داش
ــت؛ چراکه  ــعه ارتباطات حائز اهمیت اس اتحادیه بین المللی ارتباطات دور در توس
از سال 1985 با پیگیری های اتحادیه، ابتدا توسعه تلفن ثابت و بعد از آن توسعه 
اینترنت مورد توجه قرار گرفت و تالش شد با کمک به کشورهای در حال توسعه، 

در این زمینه قدم های موثری برداشته شود.
ــاره کنم، موضوع  ــی که قصد دارم اش ــائل و موضوع های اصلی و اساس یکی از مس
ساختار اتحادیه  بین المللی ارتباطات دوراست که به بهانه انتخاب ایران به عنوان 

یکی از 48 عضو شورای حکام الزم است مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
ــاختاری است، به طوری که یک مجمع  اتحادیه بین المللی ارتباطات دور دارای س
ــتگذاری در باالترین ساختار سیاست گذاری ارتباطات دور قرار گرفته است.  سیاس
ــت هر چهار سال یکبار  این مجمع که عالی ترین مرجع تصمیم گیری اتحادیه اس
ــور عضو تشکیل جلسه می دهد. عنوان این کنفرانس، کنفرانس سران  در یک کش
ــی اتحادیه در این کنفرانس گرفته می شود.  ــت و همه تصمیمات اساس مختار اس
اصوال کنفرانس سران مختار با حضور مقامات عالی رتبه ارتباطات دور از 189 عضو 
و دولت و همین طور شرکت های خصوصی که بعضا 300 الی 350 شرکت کننده 
هستند، تشکیل می شود. تصمیمات با رای کامل و با اجماع همه اعضا به تصویب 
می رسد و مورد اجرا قرار می گیرد و به عبارتی به کشورهای عضو ابالغ می شود.

این کنفرانس در سه دوره اخیر یعنی سال 2010 در مکزیک، سال 2014 در کره 
جنوبی و سال جاری میالدی در امارات برگزار شد و در هر دوره تصمیمات مهمی 

اتخاذ شده است.
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سرمقاله

ــاختار اساسی اتحادیــه  ــت گذاری، دومین رکن و دومین س بعد از مجمع سیاس
بین المللی ارتباطات دور، شورای اتحادیه بین المللی یا همان شورای حکام است. 
ــت که وظیفه اجرای تصمیمات مجمع سیاست  ــورای حکام دارای 48 عضو اس ش
ــبت و با رای  ــده دارد. این 48 عضو از مناطق مختلف دنیا به نس ــذاری را بر عه گ
ــورهای عضو انتخاب می شوند که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی  همه کش
ــده و طبیعتا در این چهار سال نقش مهمی در  ــورای حکام انتخاب ش ازاعضای ش
ــده دارد و می تواند موثر و نقش  ــت گذاری بر عه اجرای تصمیمات مجمع سیاس

آفرین باشد.
اتحادیه جهانی ارتباطات دور، چند بخش مهم دیگر هم در ساختار خود دارد، از جمله 
ــود، همچنین بخش  ــش ارتباطات رادیویی که در قالب یک  معاون  اداره می ش بخ
توسعه دبیرخانه و بخش مهمی که مسوولیت برگزاری همایش های بین المللی در 
ــات دور را دارد. این بخش ها هر کدام در چهارچوب تعاریفی که برای  ــوزه ارتباط ح

اتحادیه از جهت اهداف عملکرد شده وظایف متعددی را انجام می دهند.
ــی که وظیفه برگزاری همایش ها را  ــاید در بین بخش هایی که اشاره شد، بخش ش
برعهده دارد برای ما ایرانی ها شناخته شده تر است، چرا که دو اجالس جهانی سران 
درباره جامعه اطالعاتی یا همان WSIS در سال 2003 و 2005 به ترتیب در ژنو و 
ــوئیس و تصمیمات بسیار مهمی که در این دو اجالس گرفته شد را به یاد داریم.  س
برای  توسعه اینترنت و پوشش کامل شهر و روستا در استفاده از امکانات ارتباطی به 
ویژه اینترنت در هر دو اجالس جهانی که در این سال ها برگزار شد، ایران حضور و 

مشارکتی جدی داشت که اثرات آن قابل مشاهده است.
به نظر بنده، از سال  2005 به بعد، ایران موفقیت چشمگیری در اتحادیه بین المللی 
ارتباطات دور نداشت؛ چراکه نقش بازیگر را ایفا نمی کرد. این موفقیت یعنی انتخاب 
ایران به عنوان عضوی از شورای حکام، موفقیت بزرگی بود که بعد از 12 سال نصیب 

ما شد.
به هر حال همیشه شوراهای سیاست گذاری یا حکام،  نقش مهمی، هم در اجرای 
تصمیماتی که اتحادیه بین المللی ارتباطات دور گرفته و هم در پیشنهادهایی که 
برای تصمیمات آینده مد نظر است بر عهده دارد و اینکه یک کشور عضو این شورا 
ــود. امیدواریم ایران نماینده  ــد می تواند از حالت تماشاگر به بازیگر تبدیل ش باش
ــورا معرفی کند و این نماینده بتواند نقش آفرینی خوبی داشته  فعالی را در این ش
باشد و در تصمیمات شورا که مطمئنا به صورت بسیار جدی به نفع کشور ما باشد 
ــته و بتوانیم یک بحث جدی را در اینجا در قالب یک سوال که چرا در  حضور داش
ــکیل شده نباید نماینده ای از کشور ما در  ــالی که این اتحادیه تش بیش از 150 س
باالترین ارکان  اتحادیه به عنوان دبیرکل، رییس دبیرخانه یا معاون بخش رادیویی، 
معاون بخش توسعه یا استاندارد حضور داشته باشد و نقش افرینی کند مطرح کنیم. 
البته ما کارمندانی را در اتحادیه داشتیم، اما واقعا مسئولیت کلیدی اتحادیه هیچ وقت 
در اختیار ما نبوده و بیشتر این مسئولیت ها در اختیار کشورهایی بوده که یا سهم فعالی 
در پرداخت هزینه ها داشتند، یا افراد نخبه ای را در مقاطع خاص به اتحادیه فرستادند، 
ــالها  ژاپنی ها، چینی ها، اسپانیایی ها و  ــیاری ازس به عنوان مثال در حالی که در بس

فرانسوی ها مسوولیت پست های کلیدی اتحادیه را به عهده داشتند، آقای توره از 
کشور مالی طی هشت سال مسوولیت دبیرکلی اتحادیه را بر عهده داشت چراکه به 

نظر من خودشان نخبه بودند و توانستند به این جایگاه برسند.
ــن برنامه از همین جا  ــت و به نظر م ــورهایی مثل ما باید برنامه ای داش برای کش
شروع می شود، یعنی اگر ما در سال جاری تالش کردیم که به عنوان یکی از 48 
ــویم، باید برای دوره بعد تالش کنیم که به عنوان  ــورای حکام انتخاب ش عضو ش
یکی از معاونین اتحادیه برگزیده شویم و من فکر می کنم با توجه به توانی که در 
کارشناسان ایرانی سراغ داریم، این امکان وجود دارد که آنها بتوانند حتی به عنوان 

دبیرکل اتحادیه هم انتخاب شوند.
ــد برای حضور موثرتر  ــرآغازی باش در هر صورت امیدوارم که این انتخاب بتواند س
ــت توسعه  ــالی اس ایران در این اتحادیه بین المللی و همه ما می دانیم که چند س
ــات و فناوری  ــعه ارتباط ــورها بر مبنای توس ــادی، اجتماعی و فرهنگی کش اقتص
ــت که از ارتباطات و  ــعه یافته تر اس ــوری توس اطالعات کلید خورده و امروز کش
فناوری اطالعات بهتر و بیشترو موثرتر استفاده کند، در چنین شرایطی مسئولیت 
داشتن و در راس این سازمان ها بودن قطعا می تواند برای کشور اثرات مفیدی را 

به دنبال داشته باشد.
جمهوری اسالمی ایران همواره مورد توجه مسووالن اتحادیه بین المللی ارتباطات 
ــورهایی است که عضو این اتحادیه شده و  دور بود، چرا که ایران یکی از اولین کش
طی سال هایی که اجالس های بین المللی، نمایشگاه و نشست های مختلفی که 
ــط ITU برگزار می شود حضور فعال داشته و به ویژه آنکه همیشه ارتباطات  توس
ــته است، بنابراین انتظار می رود این روند حفظ  خوبی را  با دبیران کلITU  داش
و آرام آرام تقویت شود و ما این امکان را پیدا کنیم که در پست های کلیدی قرار 

گیریم.

همیشه شوراهای سیاست گذاری یا حکام،  
نقش مهم��ی، هم در اج��رای تصمیماتی که 
اتحادیه بی��ن المللی ارتباط��ات دور گرفته 
و هم در پیش��نهادهایی که برای تصمیمات 
آینده مد نظر اس��ت بر عه��ده دارد و اینکه 
یک کشور عضو این شورا باشد می تواند از 

حالت تماشاگر به بازیگر تبدیل شود. 
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آغاز فصلی نوین از تاثیرگذاری بیشرت کشورمان در مجامع بین املللی حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان برای شرکت در کنفرانس سران مختار ITU به دبی سفر کرد. مهندس آذری جهرمی ضمن دیدار با همتایانش در این اجالس با 
بررسی راه های توسعه همکاری های متقابل، بر جلب حمایت کشورها از جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی تاکید کرد.

آذری جهرمی طی سخنرانی در جمع وزرای ارتباطات حاضر در اجالس ITU اعالم کرد که باید مراقبت کنیم که ارتباطات و فناوری اطالعات کماکان ابزار صلح باقی بماند و 
به وسیله ای برای هژمونی و یکجانبه گرایی برخی کشورها تبدیل نشود.

قابل توجه آنکه ایران با یک اجماع جهانی و با رای ۱۴۶ کشور دنیا به عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات انتخاب شد که اعتماد کشورها به وزیر ارتباطات 
کشورمان نویدبخش آغاز فصلی نوین از تاثیرگذاری بیشتر کشورمان در مجامع بین المللی حوزه ارتباطات است.

    توسعه همکاری ها در حوزه اقتصاد دیجیتال محور گفتگوهای دوجانبه
ــا وزرای ارتباطات  ــهر دبی ب ــیه اجالس ITU در ش مهندس آذری جهرمی در حاش

اندونزی، آذربایجان و ترکیه مالقات کرد. 
ــات پیرامون این دیدارها گفت که پیگیری توافق های  ــر ارتباطات و فناوری اطالع وزی
گذشته و توسعه همکاری ها در حوزه اقتصاد دیجیتال محور گفتگوهای دوجانبه بود. 
توافق کردیم، ایران در حوزه های فضایی، کسب و کارهای نوپا و نیز امنیت سایبری با 
تمام توان در رویداد باکوتل آذربایجان حضور یابد و شرکت های ایرانی توانمندی خود را 

برای شرکتهای آذربایجانی به نمایش گذارند. 
ــت چند جانبه همسایه های شمالی به منظور ایجاد منطقه قوی تر در  همچنین نشس
حوزه ICT در باکو پیگیری گردد. همچنین بزودی میزبان وزیر ارتباطات اندونزی در 

ایران خواهیم بود.
  جلب حمایت کشورها از جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی

مهندس آذری جهرمی همچنین توضیح داد که در ادامه مذاکرات فشرده با همتایان، 
مالقات های متعددی با دبیران کل ITU وAPT، وزرای ارتباطات کشورهای همسایه، 
وزرا و هیات هایی از آسیای جنوب شرقی و نیز برخی وزرای کشورهای آفریقایی داشتم. 
توسعه همکاریهای دوجانبه و جلب حمایت این کشورها از جمهوری اسالمی ایران در 

مجامع بین المللی از عمده محورهای این مذاکرات بود.

  مراقب باشیم که ارتباطات و فناوری اطالعات کماکان ابزار صلح باقی بماند
ــالس بر موارد ذیل  ــخنرانی اش در این اج ــر ارتباطات و فناوری اطالعات طی س وزی
تاکید کرد: ارتباطات و فناوری اطالعات ابزاری برای خلق ثروت است. در بعضی موارد، 
صنایع مولد ثروت به عنوان ابزار جنگ افروزی بکار گرفته شده اند. باید مراقبت کنیم که 
ارتباطات و فناوری اطالعات کماکان ابزار صلح باقی بماند و به وسیله ای برای هژمونی و 

یکجانبه گرایی برخی کشورها تبدیل نشود.

ITU اجماع جهانی برای انتخاب ایران به عنوان عضو شورای حکام  
آذری جهرمی با انتشار پستی در فضای مجازی از انتخابش به عنوان عضو شورای حکام 

ITU خبر داد و نوشت:
لحظاتی پیش پیامکی از وزیر ارتباطات اندونزی دریافت کردم که در آن انتخاب ج.ا.ایران 

به عنوان عضو شورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات را تبریک گفته بود.
ــخنرانی در جمع وزرای ارتباطات و دیپلماتهای سایر کشورها در  به یاد دارم پس از س
دبی، دبیرکل اتحادیه گفت با این صحبتها و مذاکراتی که داشته اید، همه ایران را تحسین 

کردند. پیش بینی او بر انتخاب ایران با رای باال بود.
در روز آغازین بازگشت تحریمهای یک جانبه آمریکا، پس از مدتها، یک اجماع جهانی 
برای انتخاب ایران با رای 146 کشور دنیا و با رایی باالتر از کشورهای پرسابقه ای چون 
ــیه، آفریقای جنوبی، لهستان، آذربایجان و ... شکل گرفت. زمان، زمان خودباوری  روس

است. باور کنیم که می توانیم.



نحوه ارتباطات در آینده نزدیک چگونه خواهد بود؟ غول های صنعت مخابرات در کنفرانس موسوم به Capacity Europe  افزایش ظرفیت اروپا در لندن از جدیدترین 
گامهای این حوزه رونمایی کردند.صنعت مخابرات برای برداشتن گامی بزرگ به  جلو آماده است. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات داده، انتظار می رود بازار مخابرات 
و ارتباطات همچنان گسترش یابد. ارتباطات امن تر و سریع تر، اینترنت اشیاء و ذخیره سازی داده ها در موفقیت شرکت های تجاری در این حوزه و زندگی روزمره کاربران 

نقش اساسی دارد.

کنفرانس »ظرفیت اروپا« : 
رسنوشت صنعت ارتباطات با هوش مصنوعی گره خورده است
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 هوش مصنوعی دیگر در حد حرف نیست
استانداردها و عملکردهای مربوط به صنایع مخابرات و ارتباطات قرار است طی چند 
سال آینده بهبود یابند. ظهور نسل پنجم شبکه های تلفن همراه فرصت های جدیدی 
ــود پیچیدگی های مربوط  ــت. اما با وج ــرای تحوالت این حوزه فراهم کرده اس را ب

فناوری های نوین ارتباطی نیاز به امنیت بیشتر وجود دارد.
از نظر ونسا باربه، یکی از مسئوالن نمایشگاه »افزایش ظرفیت اروپا« هوش مصنوعی 
در این زمینه نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. وی می گوید: »تالش می کنیم بفهمیم 
ــت. به  ــو پیش می رود. از نظر ما هوش مصنوعی در حد حرف نیس بازار به کدام س
زودی در صحنه ظاهر می شود. هم اکنون در حوزه چند صنعت مختلف به خصوص 

در حوزه امور پولی و مالی کاربرد عملی و تجاری پیدا کرده است.«
جوزپه والنتینو، نائب رئیس شرکت چند ملیتی موسوم به »اسپارکل« Sparkle که 
ــگامان خدمات مخابراتی در جهان است، در این باره می گوید:  »تکامل  یکی از پیش
ــل پنجم شبکه تلفن همراه و اینترنت اشیاء  فناوری و پدید آمدن امکاناتی مثل نس
نیاز به ابزارهای هوشمند را از نظر عملکرد شبکه بیشتر و مهم تر می کند. چون روز 

به روز از ماشین های پیچیده تری استفاده خواهیم کرد.
 بنابراین همچنان زیرساخت های بزرگی مثل مراکز بزرگ داده ها که بیشتر پردازش 
ــا نیاز به ابزارهای  ــان خواهند ماند، ام ــر جایش اطالعات در آنها صورت می گیرد س
هوشمندی خواهیم داشت که از این زیرساخت دور و در نزدیکی حاشیه های شبکه 

هستند.«
ــت و به این معنی است که  ــیار به فیبر نوری متکی اس ــل پنجم شبکه های س نس
سرعتش 10 برابر نسل قبلی است و داده های بیشتری را در زمان کوتاه تری منتقل 
ــتم پیچیده ای نیاز به توان محاسباتی  می کند. با این حال مدیریت چنین اکوسیس

باالتر و ظرفیت بیشتری برای ذخیره کردن داده ها دارد.
فناوری زنجیره بلوکی که اغلب به صورت ابزاری برای تراکنش های مطمئن پولی به 
ــود و در آغاز برای عملیات مربوط به پول های دیجیتال اختراع شد،  کار برده می ش

اکنون کاربردهای بالقوه دیگر مثال در زمینه  حفاظت از داده ها پیدا کرده است.
کوین واشون، مدیر شرکت MEF می گوید: »زنجیره بلوکی نقش مهمی در تعامل 
بین شرکتها، به ویژه برای همکاری و انجام معامالت میان شرکتهای مخابراتی دارد و 

فناوری جدیدی است که تراکنش را در فضای مخابرات تسهیل می کند.«

  مبارزه با تقلب های اینترنتی
از زمان وضع »مقررات عمومی اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده ها«، تامین امنیت 
ــی از موضوعات مهم تبدیل  ــم خصوصی و مبارزه با تقلب های اینترنتی به یک حری

شده است.
ونسا باربه، یکی از مسئوالن نمایشگاه می گوید:  »از زمان تصویب »مقررات عمومی 
ــر اروپا همه از  اتحادیه برای حفاظت از داده ها« هم دراتحادیه اروپا و هم در سراس
محافظت از داده های شخصی صحبت می کنند و برای مصرف کنندگان این مسئله 

خیلی مهم است.«
ــازمان های بین المللی حامل های بین المللی  ــط س ــاتی که اخیرا توس طبق گزارش
اطالعات منتشر شده است، کالهبرداری در حوزه ارتباطات در اروپا هزینه ای معادل 

16 میلیارد یورو برای اروپا دربردارد.
ــئول بخش جلوگیری از تقلب های اینترنتی در شرکت  کاتیا گونزالز گوتیرش مس
ــی از تقلب در  »BICS« در این باره می گوید:  »بیش از 50 درصد ضرر و زیان ناش
حوزه ارتباطات راه دور ناشی از ترافیک اطالعات در سطح بین المللی است. بار مالی 
تقلب در این حوزه به این علت است که ارتباطات بین المللی از ارتباطات درون یک 

کشور بسیار پرهزینه تر است.«

صنعت جهانی مخابرات برای مقابله با این چالش به راه حل مشترک نرسیده است. 
ــتراتژی جهانی نیاز  کاتیا گونزالز گوتیرش در ادامه می گوید: »به نظرم ما به یک اس
داریم. استراتژی ای که مبنایش همکاری بین حوزه های مختلف باشد از اپراتورهای 
ــرمایه گذاران در صنعت مخابرات. اگر همه با هم همکاری کنیم  تلفنی گرفته تا س
ــکل پیدا کنیم. اما اگر هر کس به تنهایی کار  ــت راهی برای حل مش خواهیم توانس

کند، بسیار دشوار خواهد بود.«
رقابت برای آینده بازار مخابرات راه دور آغاز شده است. شبکه نسل پنجم، اینترنت 
ــیا، ابر داده  ها و فیبر اپتیکی شالوده هایی است که اکوسیستم جدیدی روی آنها  اش

بنا خواهد شد.
کنفرانس »ظرفیت اروپا«  از 20 تا 25 اکتبر در لندن، پایتخت بریتانیا برگزار شد.

منبع: یورونیوز
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فیلترینگ بی نتیجه است؛
 باید کاربران برای استفاده از پیام رسان های بومی اقناع شوند

ماهی که
گذشت

  آذری جهرمی در دانشگاه امیرکبیر: فرصت طالیی 
برای صنعت ICT فرا رسیده است

ــاره به فرارسیدن فرصت  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اش
ــور، گفت:  طالیی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات کش
ــروع  ــرکت های ایرانی همزمان با کره ای ها ش ــه هفتاد ش در ده
ــبکه کردند که در ادامه به دلیل مدیریت  ــوئیچ ش به ساخت س
ــالم، بازار را در حوزه بین  ــرکت ها و رقابت ناس ناصحیح، تراکم ش
المللی واگذار کردند و اکنون زمان طالیی برای صنعت ارتباطات و 
فناوری اطالعات است و با توجه به نیاز کشور باید بتوانیم از مجال 
ــتفاده کنیم تا این صنعت در کشور دوباره روی  به وجود آمده اس
پای خود بایستد.مهندس آذری جهرمی، در دانشگاه امیرکبیر با 
امیدوارکننده خواندن گزارش اقدامات و دستاوردهای این دانشگاه، 
در مورد آخرین وضعیت ماهواره امیرکبیر، گفت: مراحل ساخت 
این ماهواره در دانشگاه امیرکبیر به اتمام رسیده و به زودی تحویل 
وزارت ارتباطات می شود و در نوبت پرتاب قرار می گیرد تا مطابق 
ــاورزی با برآورد میزان  تفاهمنامه  وزارت ارتباطات با وزارت کش
سطح زیرکشت در کشور برای بهبود نظام کشاورزی در دو سالی 

که در مدار قرار دارد، از آن استفاده شود.
وی، با بیان اینکه پایش زمین های سبز کشور و ارسال لحظه ای 
تصاویر با توجه به محدودیت های بین المللی می تواند نقش بسزایی 
در بهبود کشاورزی و تولید محصول داشته باشد، افزود: باید دست 

همه کسانی که در این پروژه دخیل هستند را بوسید.
ــاره به اینکه هر وقت جمهوری  عضو کابینه دولت دوازدهم، با اش
اسالمی تحت فشار قرار گیرد، سرعت رشدش زیاد می شود، اظهار 
ــگاه صنعتی امیرکبیر با  ــان می دهد که دانش کرد: گزارش ها نش

تحوالت انقالب چهارم صنعتی همراه بوده است.
وزیر ارتباطات، همچنین از همکاری با دانشگاه تهران برای تدوین 
سند اقتصاد دیجیتال و ایران دیجیتال خبر داد و گفت: همکاری 
با دانشگاه به این دلیل است که سند دیجیتال کشور اقدامی فقط 
ــت و جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی  فنی نیس
ــگاه های  فقهی دارد که در جمع بندی ها به ایجاد قطب در دانش
ــرمایه و انرژی و موازی کاری  مختلف رسیدیم تا از هدر رفت س

فاصله بگیریم.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید، با اشاره به اینکه بازار منتظر کسی 
نمی ماند، گفت: وزارت ارتباطات از ایجاد مرکز ملی اینترنت اشیا 
ــتقبال می کند و آمادگی دارد تا در راه  ــگاه امیرکبیر اس در دانش

پیشبرد آن کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با تاکید 
بر بی نتیجه بودن فیلترینگ و اقدامات سلبی، 
ــتفاده از  گفت: در صورتی که کاربران برای اس
شبکه های داخلی اقناع شوند نیاز به انسداد و 
فیلترینگ وجود ندارد چرا که اقدامات سلبی 
نتیجه ای ندارد.مهندس حمید فتاحی، رییس 
ــاخت،  ــرکت ارتباطات زیرس هیات مدیره ش
درباره وضعیت پیام رسان های داخلی و میزان 
استقبال مردم از این پیام رسان ها، با بیان اینکه 
نحوه حضور کاربران ایرانی در پیام رسان های 
داخلی از جنبه های مختلف باید بررسی شود، 
گفت: مباحث فنی، اعتماد کاربران و میزان قابلیت ابزارهای ارائه شده از عوامل میزان استقبال از شبکه های 

اجتماعی داخلی هستند و مهمترین عامل نیز اقناع کاربر برای استفاده از این شبکه ها است.
وی به اظهار نظر کاربران درباره کیفیت خوب برخی از پیام رسان های خارجی اشاره کرد و افزود: استفاده 
کنندگان از پیام رسان های داخلی که از طیف های مختلف مردم هستند نسبت به کیفیت پایین برخی از 
این پیام رسان ها اعتراض دارند.رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به تجربه 7، 8 ساله پیام 
رسان های خارجی در این حوزه اشاره کرد و گفت: پیام رسان های داخلی در این حوزه تجربه یک سال تا 
یک سال و نیمی دارند و طبیعی است که با این تجربه اندک امکان رقابت وجود ندارد و از طرف دیگر کاربر 
هم به دنبال اقناع شدن در این حوزه است.وی در پاسخ به چرایی فراگیر شدن استفاده از تلگرام در کشور 
نیز، افزود: صدا و سیما یکی از عوامل فراگیری استفاده از پیام رسان تلگرام در کشور بود به طوری که تمام 
برنامه های پرمخاطب صدا و سیما با حضور در کانال های تلگرامی ارتباط دوسویه با مخاطبین خود برقرار 

کردند در صورتی که قبل از این، از طریق وب سایت، تلفن و ایمیل با مخاطبین خود ارتباط داشتند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی تاکید کرد: وزارت ارتباطات 
درباره فعالیت این دو پیام رسان تصمیم گیر نبوده و حمایتی از فعالیت آنها نداشته است و در این موضوع 

تابع تصمیمات شورای عالی فضای مجازی هستیم.
وی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی نیز افزود: حمایت از پیام رسان های داخلی  بر اساس مصوبات 

و تکالیف بوده و البته تاکنون از پیام رسان های داخلی بیشتر از آن هم حمایت شده است.

بسته  مقابله با تحریم و نوسانات ارز برای تامین ارز اپراتورهای تلفن 
همراه پیش بینی شده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به 
اینکه بسته ای برای مقابله با تحریم ها و نوسانات 
ارزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه 
شده است گفت: با ارائه این بسته مشکلی در زمینه 

تامین ارز اپراتورها نداریم.
ــقانی، رییس سازمان تنظیم  حسین فالح جوش
ــاره ارائه ارز به  ــررات و ارتباطات رادیویی، درب مق
ــار کرد: با تمهیدات  ــای تلفن همراه اظه اپراتوره
ــک  ــات و بان ــاوری اطالع ــات و فن وزارت ارتباط
مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این 
ــه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه  وزارتخان
تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، بنابراین 

در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
ــش از این اپراتورها  ــس رگوالتوری، افزود: پی ریی
ــرده بودند و پس  ــود را به ما اعالم ک ــای خ نیازه
ــعه، هماهنگی و  ــی و تایید معاونت توس از بررس
ــا تایید و  ــتیبانی و بانک مرکزی نیازه ــور پش ام

هماهنگی های ارزی در دولت انجام شد.
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جابجایی درون سازمانی مدیران شرکت مخابرات
 بعد از چهار سال ضروری است

ماهی که
گذشت

  بسیاری از واحدهای صنفی رایانه تعطیل و یا به 
قهوه خانه و کافی شاپ تبدیل شده اند!

در صورت ارسال گزارشی مستند مبنی بر تخلفات دیجی کاال به 
کمیسیون صنایع، سریعا پیگیری می شود

ــاله در  ــرکت مخابرات ایران، جابجایی مدیران بعد از گذراندن یک دوره چهارس به گفته مدیرعامل ش
ــیدمجید صدری با اشاره به تغییر و تحول در سمت های مدیریتی  ــود.مهندس س مخابرات اجرا می ش
ــمت های درون سازمانی از ابزار  ــازمان و تاثیر آن در راندمان امور تاکید کرد: »جابجایی و تغییر س س
ــت که منجر به بروز توانمندی های افراد در بخش های  ــده و موفق در سطح دنیاس مدیریتی تجربه ش
مختلف می شود.« وی افزود: »این گردش شغلی به نوعی تشویقی برای نیروهای توانمند مجموعه است 
تا بدون خروج از سازمان عملکرد مطلوب تری را نسبت به قبل در بخش های گوناگون سازمان از خود 
نشان دهند.« صدری با اشاره به لزوم اجرای طرح در شرکت مخابرات ایران گفت : »تمام مدیرانی که 
چهار سال در یک پست فعالیت کردند با هدف افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی موجبات شکوفایی 

هر چه بیشتر مجموعه را فراهم می آورند.«
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: »بی شک توجه به نیروهای مستعد و جوان و بکارگیری به 

موقع آنان در این مسیر امری ضروری است.«

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
ــی مستند مبنی بر تخلفات  گفت: اگر گزارش
ــیون  ــایت دیجی کاال به کمیس احتمالی س
صنایع و معادن مجلس ارسال شود قطعا مورد 

پیگیری قرار می گیرد.
ــینی کیا  ــید جواد حس ــالم س حجت االس
ــیتنا پیرامون  ــگار س ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــی های احتمالی دیجی کاال و عدم  گرانفروش
عرضه ی برخی از کاالها طی ماه های اخیر و به 
دنبال نوسانات قیمت ارز، گفت: اگر گزارشی 
ــیون  مبنی بر تخلفات دیجی کاال به کمیس
ــا مورد  ــود قطع ــال ش ــع و معادن ارس صنای
ــی قرار خواهد گرفت و مسووالن پیگیر  بررس
پاسخگویی مدیران این سایت فروش اینترنتی 

خواهند بود.
ــتند ارسال شود  وی تاکید کرد: گزارش مس
ــیون صنایع و معادن  تا مورد پیگیری کمیس

مجلس قرار گیرد.

ــیاری از واحدهای  رئیس اتحادیه صنف رایانه، می گوید: تعداد بس
صنفی رایانه تعطیل شده اند، بسیاری از همکاران مشغول در این 
صنف بیکار شده اند و محل کسب و کارشان تبدیل به قهوه خانه و 

کافی شاپ شده است.
سید مهدی میرمهدی از بیکاری حدود 600 نفر در صنف فناوری 
اطالعات خبر داد و گفت: این وضعیت از هیچ ابرقدرتی تاثیر نگرفته 
بلکه نشان از خود تحریمی دارد و این خود تحریمی ریشه اقتصاد 
کشور را خشکانده و باعث بیکاری روزافزون جوانان این مرز و بوم 

شده است.
میرمهدی با انتقاد از کم کاری وزارت صنعت در همراهی با صنف 
رایانه افزود: تعداد بسیاری از واحدهای صنفی رایانه تعطیل شده اند 
و بخش اعظمی از سرمایه این صنف به کشورهای )ترکیه، کانادا و 

استرالیا( سرازیر شده است. 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با اشاره به اینکه واردات در این 
حوزه و در حوزه های دیگر مسدود شده است، گفت: تا پیش از این 
ــد دو یا سه دست،  ــور وارد می ش هر کاال به هر طریقی که به کش
ــرای مثال تا پیش از این، یک ریبون  گردش کار ایجاد می کرد. ب
یا یک کاتریج به واسطه داشتن قیمت پایین بعد از واردات و یک 
چرخه دو یا سه مرحله ای با قیمت 12 هزار تومان به دست مصرف 
ــید. در صورتیکه در حال حاضر و در مرحله ابتدایی  کننده می رس
ــت مصرف کننده برسد، 80 هزار تومان  خود، قبل از اینکه به دس

قیمت دارد.
وی ادامه داد: این کاالها اگر بخواهد چند دست گردش ایجاد کند، 
بیش از 100 هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود که این 
ــت. البته کاتریج وارد شده  فقط اجحاف در حق مصرف کننده اس
که به قیمت 23 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید هم 

اکنون به نرخ 240 هزار تومان فروخته می شود.
میرمهدی با تاکید براینکه باید برای ماندگاری واحدهای صنفی، 
ــیر واردات را  ــرکت های وارد کننده کاال را حمایت کنیم و مس ش
برای آنها مرتفع سازیم، افزود: در بخش فناوری اطالعات نیز شاهد 
هستیم که به دلیل افزایش قیمت دربازار، توان تهیه و خرید لپ 

تاپ برای خانواده وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دالر باعث گرانی کاالهای وارداتی 
ــده و اجازه واردات کاال نیز داده نمی شود، گفت: درصورتی که  ش
سازمان »صمت« اجازه واردات ندهد، شرکتهای این بخش امکان 

ادامه کار و حفظ پرسنل و نیروهای خود را نخواهند داشت.
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ارزهای دیجیتالی رمزپایه به صنعتی سودآور تبدیل می شوند

گوشی هوشمند مخصوص ارزهای دیجیتالی وارد بازار می شود

تحلیلگران فعال در حوزه بالک چین برآورد کرده اند که ارزهای رمزنگاری شده تا سال 
2024 میالدی به یک صنعت 1.4 میلیارد دالری تبدیل خواهد شد.

ــال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری هم چون بیت کوین،  طی چند س
ــده و کاربران  ــتقبال بی نظیری برخوردار ش مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و اس
ــتخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی  ــیاری در جهان به دنبال اس بس
هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول 

زیادی دست پیدا کنند.
چندی پیش بود که کارشناسان پیش بینی کرده بودند با شکوفایی فناوری بالک چین، 
روند استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده نیز صعودی خواهد شد و رشد قابل 
مالحظه ای را تجربه خواهد کرد.حاال تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی موسسه 

ــایت بیت کوین نیوز آمده  تحقیقات بازار MarketsandMarkets که در وب س
است، از پتانسیل باالی این صنعت رو به رشد سخن گفته و برآورد کرده است که تا 
سال 2024 میالدی، به یک صنعت 1.4 میلیارد دالری تبدیل خواهد شد چراکه رشد 

ساالنه بازار دارایی های دیجیتالی، 6.18 درصد پیش بینی شده است.
ــس که در زمینه ارزهای دیجیتالی  ــترانگ، مدیر عامل صرافی کوین بی برایان آرمس
رمزنگاری شده فعالیت می کند، چندی پیش گفته بود که تا پنج سال آینده تعداد 
ــتم ارزهای دیجیتال رمزپایه از 40 میلیون نفر  ــتریان حاضر در اکوسیس افراد و مش

کنونی به یک میلیارد نفر خواهد رسید.
فناوری ارزهای دیجیتالی رمزپایه همچون بیت کوین یک پول رمزنگاری شده است، 
این امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام 
دهند و هم چنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می مانند. ارزهای دیجیتالی 
ــخت افزارهای قدرتمندی که معموال کارت گرافیک  ــده باید توسط س رمزنگاری ش

موجود در ابررایانه هاست، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس 
و با استفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص استخراج این نوع 

ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تالش بودند تا این پول بی افسار را کنترل کرده 
و معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین 
ــلحه، تجهیزات تروریستی،  به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اس
قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند 
طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود. این 
درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این 

ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعالم کرده اند.

شرکت اچ تی سی به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد یک گوشی مبتنی بر بالک 
چین به منظور تسهیل در استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را عرضه کند.

در چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو و 
ریپل از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شدند و همین امر موجب شد کاربران 
بسیاری به کسب درآمد و پول در فضای مجازی روی آورند که این خود دلیل محکمی 
بود برای آنکه تعداد زیادی از اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که پلت فرم و بستر مناسبی 
ــتخراج این ارزهای دیجیتالی فراهم می کردند، مانند قارچ در فضای اینترنت  برای اس

رشد کنند.
ــده در جهان به شمار  بیت کوین  که یکی از معروف ترین ارزهای مجازی رمزنگاری ش
می رود، این امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود 
ــناس باقی می مانند. ارزهای  را انجام دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناش
دیجیتالی باید توسط رایانه و سخت افزارهای مخصوصی استخراج یا به اصطالح ماینینگ 
شوند که البته به هیچ عنوان فرایند آسانی ندارد و نیازمند تجربه، تخصص، زمان و بستر 

مناسبی است.
ــوص در صنعت ارزهای  ــیاری بخص ــاوری بالک چین که این روزها کاربردهای بس فن
ــوی کاربران، شرکت ها و  ــده دارد، از استقبال بی نظیری از س دیجیتالی رمزنگاری ش
صرافی های فعال در این حوزه برخوردار شده است و به نظر می رسد در سالهای آینده 

نیز با تکامل و شکوفایی بیشتری روبرو شود.
بر اساس اطالعات مندرج در وب سایت کوین دسک، حاال شرکت تولیدکننده موبایل 
اچ تی سی که سالهاست با رکود بی سابقه ای در خصوص فروش محصوالت و گوشی های 
ــمند خود مواجه است، تصمیم گرفته است به منظور افزایش استقبال کاربران و  هوش
جلب نظر عالقمندان به ارزهای دیجیتالی، گوشی هوشمندی را توسعه داده و عرضه 
کند که مبتنی بر فناوری بالک چین است و این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند 

براحتی بدون نیاز به سخت افزار یا رایانه مخصوص دیگری به استخراج ارزهای دیجیتالی 
موردنظر خود بپردازند و از این طریق کسب درآمد کنند.

ــودوس 1« نام دارد، برای مشتریان مستقر در  ــی که »اکس ــود این گوش گفته می ش
ــورهایی نظیر ایاالت متحده آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزلند، بریتانیا و 30  کش
کشور دیگر قابل دسترسی و خریداری خواهد بود که تنها از طریق بیت کوین و اتریوم 
قابل خرید و تهیه است و فروش و عرضه آن نیز از ماه پایانی )دسامبر( سال جاری 2018 

میالدی آغاز خواهد شد.
مقامات این شرکت تایوانی در رابطه با فروش و عرضه چنین محصولی ابراز امیدواری 
ــی را از خطر  ــرکت اچ تی س کرده اند و انتظار دارند که این محصول قادر خواهد بود ش

ورشکستگی برهاند.
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جمهوری چک اجازه  ورود ارزهای دیجیتالی به مبادالت مالی اروپا را داد

احتمال پشتیبانی ویزاکارت از ارزهای دیجیتال در آینده

ــتیبانی از ارزهای دیجیتال  ــه تازگی از احتمال پش ــرکت ویزاکارت ب مدیرعامل ش
رمزنگاری شده سخن گفته است.

با توجه به استقبال بی نظیر کاربران و شرکت های تجاری مختلف از ارزهای دیجیتال 
رمزنگاری شده همچون بیت کوین و اتریوم، حاال مدیرعامل ویزاکارت که یک شرکت 
چندملیتی آمریکایی مستقر در کالیفرنیای ایاالت متحده آمریکاست، به تازگی در یک 
مصاحبه تلویزیونی سخنان جنجال برانگیزی را مطرح کرده که واکنش های مثبت و 

منفی بسیاری از کاربران را برانگیخته است.
آل کلی، مدیرعامل ویزاکارت ، در این مصاحبه تلویزیونی اظهار کرده است: در صورتی 
که محبوبیت و میزان استقبال از ارزهای دیجیتالی رمزپایه همچنان رو به رشد باشد، 
ــر خواهد کرد و ما در  ــک تغیی ــت مبادالت تجاری و مالی در جهان بدون ش وضعی

آینده ای نزدیک احتماال مجبور خواهیم بود از این ارزها نیز پشتیبانی کنیم.
طبق آنچه که در وب سایت بیت کوین نیوز آمده است، طی چند سال اخیر ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری هم چون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت 
و استقبال بی نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به دنبال استخراج و 
تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با 

خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی دست پیدا کنند.
چندی پیش بود که برایان آرمسترانگ ، مدیرعامل صرافی کوین بیس که در زمینه 
ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده فعالیت می کند، پیش بینی و اعالم کرد که تا پنج 
سال آینده تعداد افراد و مشتریان حاضر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال رمزپایه از 
ــید. این آمار و ارقام به وضوح  40 میلیون نفر کنونی به یک میلیارد نفر خواهد رس
نشان دهنده وسعت استقبال بی نظیر از این ارزهای مجازی بوده و به شرکت های فعال 
در حوزه پرداخت های الکترونیکی و مالی این هشدار را می دهد که هرچه زودتر این 
ارزها را نیز به امکانات تبادالت مالی خود اضافه کنند تا خیل عظیمی از مشتریان 
ــان را به قابلیت های  ــت ندهند و بجای آن بتوانند توجهش و کاربران خود را از دس
ــال 2009 میالدی معرفی شد و به تدریج به  جدید خود جلب کنند.بیت کوین از س
مشهورترین ارز دیجیتالی در سراسر جهان که ارزش بسیار باالیی پیدا کرد، تبدیل 
شد. گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت 
ناشناس و با استفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص استخراج 

این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
در ابتدا بسیاری از کشورهای جهان سعی کردند تا این پول بی افسار را کنترل کرده 

و معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین 
ــلحه، تجهیزات تروریستی،  به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اس
قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند 
طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود. اما 
حاال با گذشت زمان و استقبال بی نظیر از آن و همچنین کاربردهای گسترده ای که 
می تواند داشته باشد و آینده پرداخت های مالی را تغییر دهد، بسیاری از کشورها با 
وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز 

اعالم کرده اند.
بر اساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال 2009 برای نخستین بار 
در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دالر هم کمتر بود، اما در 
ماه های گذشته حتی تا مرز 20 هزار دالر هم رسید و ممکن است با افزایش تقاضا، 

این میزان همچنان صعودی بماند.
در واقع، فناوری ارزهای دیجیتالی رمزپایه این امکان را به کاربران می دهد که بدون نیاز 
به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و هم چنین هویت طرفین معامله نیز 
ناشناس باقی می مانند. ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده باید توسط سخت افزارهای 
قدرتمندی که معموال کارت گرافیک موجود در ابررایانه هاست، استخراج یا به اصطالح 

ماینینگ شوند.

یکی از بانک های جمهوری چک به تازگی اعالم کرده که با توسعه سرویس و پلت فرم های 
جدید، قصد دارد برای نخستین بار به مشتریانش امکان بهره مندی از خرید و فروش و 

مبادالت ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده را بدهد.

ــترش ارزهای  ــتقبال کاربران و نهادهای دولتی در جهان از گس با توجه به افزایش اس
دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین، بسیاری از بانک ها نیز تصمیم گرفته اند 
با اتخاذ استراتژی و سیاست گذاری های جدید و سازگار با ارزهای دیجیتال رمزپایه، به 
کاربران و مشتریانشان این امکان را بدهند که مبادالت تجاری و نقل و انتقاالت پولی 

خود را از طریق این ارزهای مجازی انجام دهند.
این بانک که اکسپوبانک چک )Expobank CZ( نام دارد، در کنار سرویس های قبلی 
ــتریان و عالقمندان به ارزهای دیجیتال اجازه می دهد  و سنتی جابجایی مالی به مش
ــروش فلزات گرانبها همچون طال بپردازند،  ــاب بانکی خود به خرید و ف از طریق حس
ــه ارزهای دیجیتال  ــرمایه گذاری کنند و به مبادل ــتارتاپ های موردنظر خود س در اس

رمزنگاری شده بپردازند.
ــاس گزارش پراگ اکسپرس و به نقل از هکرنیوز، این بانک اعالم کرده است که  بر اس
نخستین بانک در اروپاست که به دارندگان حساب های بانکی این فرصت را می دهد تا به 
صورت هم زمان، در کنار بهره مندی از تمامی امکانات و خدمات بانکی سنتی و قدیمی 

به نقل و انتقاالت پولی از طریق ارزهای دیجیتالی رمزپایه نیز بپردازند.
ــتریان این بانک با بهره گیری از قابلیت مذکور که Neo نام  بنابر اعالم این بانک، مش
دارد، قادر خواهند بود کنترل تمامی فعالیت های بانکی خود را در اختیار داشته باشند و 

حساب بانکی خود را مدیریت کنند.
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آیا اینترنت اشیاء جهان آینده را تسخیر می کند؟
نفوذ اینترنت در بخشهای مختلف زندگی بشر موضوعی تازه نیست، اما به نظر می رسد 

اینترنت اشیاء نیز نقشی پررنگ در این رشد روز افزون ایفا می کند.
اشیاء نه تنها در زندگی اجتماعی بلکه در کسب و کارهای مختلف نیز نقشی مهم و 
پررنگ خواهد داشت. درواقع در جهان آینده، شرکت ها و مصرف کنندگان بسیاری از 
امور خود را با اینترنت اشیاء سر و سامان خواهند داد این موضوع از هم اکنون آغاز شده و 

رشد سریع دستیار های صوتی مثل آمازون اکو نشان دهنده همین موضوع است.
پیش بینی می شود این نوع سیستم ها نه تنها باعث رشد فضای تولید و مصرف شوند، 
بلکه در رشد سیستم عاملهای تحلیلی هوش مصنوعی برای بررسی  بازار سازمانی نیز 

مورد استفاده قرار گیرند.
بر همین اساس است که بازار سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده توسط شرکت های 

مطرح سیلیکون ولی و غولهای فناوری در حوزه اینترنت اشیاء روندی صعودی دارد.
بر اساس اطالعات منتشر شده توسط  سازمان جهانی اینترنت اشیاء رشد سریع و کم 
نظیر اینترنت اشیاء نشان می دهد جهان آینده باید آمادگی تحوالتی شدید و قابل 

توجه را در حوزه اینترنت اشیاء داشته باشد.
ــی جامع در این حوزه داشته و با بررسی و نظرسنجی  ــازمان اخیرا یک بررس این س
ــخ های بیش از 400 مدیر سرشناس حوزه فناوری، به یافته هایی جالب دست  پاس

یافته است.

در اینجا برخی از کلید های اصلی این گزارش آمده است:
ــال 2025 بیش از 55 میلیارد دستگاه مبتنی بر  - ما پیش بینی می کنیم که تا س

اینترنت اشیاء وجود خواهد داشت
- ما پیش بینی می کنیم که سرمایه گذاری کل  اینترنت اشیاء بین سال های 2017 

تا 2025 تقریبا 15 تریلیون دالر درآمد داشته باشد
- داده های تحقیقاتی نشان می دهند که طرح های شرکت ها در زمینه راه حل های 

مبتنی بر اینترنت اشیاء تسریع می شود

طبق قوانین اتحادیه اروپا برای محافظت از اطالعات کاربران، شهرهای هوشمند سراسر 
جهان در صورت سوءاستفاده از اطالعات شهروندان اروپایی جریمه می شوند.

 ،)GDPR(به گزارش تلگراف، طبق قوانین جدید محافظت از اطالعات کاربران در اروپا
شهرهای هوشمند سراسر جهان برای سوءاستفاده از اطالعات شهروندان اروپایی جریمه 
می شوند. به گفته جکی تایلور مشاور استراتژیک دولت انگلیس درخصوص شهرهای 
هوشمند، سازمان های عمومی و شرکت های سراسر جهان ممکن است در صورت 

تخطی از قوانین GDPR با جریمه های چند میلیون پوندی روبرو شوند.
مبلغ این جرایم شامل 4 درصد از درآمد خالص ساالنه یا 20 میلیون یورو خواهد بود.

ــهروندان اروپایی، مدیریت  ــتفاده از اطالعات ش او در این باره گفت:درصورت سوءاس
شهرهای هوشمند مسئول هستند و شهروندان می توانند در این خصوص شکایتی 

ثبت کنند.
این درحالی است که شهرهای هوشمند در سراسر جهان مشغول جمع آوری اطالعات 
شهروندان و توریست ها هستند تا روند خریدهای شخصی، میزان استفاده از حمل 
ونقل و خدمات عمومی را بررسی کنند. اما در این میان جنجال هایی درباره چگونگی 

مدیریت اطالعات و  میزان شفافیت درباره نحوه استفاده از آنها وجود دارد.

سلطه دو غول تکنولوژی بر بازار حسگرهای اثر انگشتشهرهای هوشمند سراسر جهان جریمه می شوند!

ــا فناوری های جدید در حوزه  ــرکت کوالکام و مدیاتک ب ــه گفته تحلیلگران، دو ش ب
حسگرهای اثر انگشت بازار آن را در سال آینده تصاحب خواهند کرد.با توجه به آنکه 
در سال های اخیر شرکت های تولیدکننده موبایل به دنبال تولید و عرضه گوشی های 
هوشمند با حاشیه باریک و ضخامت بسیار کم هستند، بنابراین تقاضا برای حسگرهای 
ــورهای پیشرفته ای که قابلیت های  ــت یکپارچه با صفحه نمایش و یا سنس اثر انگش
جدید و کاملتری را داشته باشد، نیز به همان نسبت افزایش یافته است.حاال به تازگی 
کارشناسان برآورد کرده اند که شرکت های کوالکام و مدیاتک در سال 2019 میالدی 
قادر خواهند بود فناوری های جدیدی را به حسگرهای اثر انگشت بیاورند و به تکمیل 
ــعه آن کمک کنند و در نهایت، بازار این محصول و فناوری جدید را به خود  و توس

اختصاص دهند.
بنابراین انتظار می رود که دو شرکت کوالکام و مدیاتک به زودی در آینده ای نزدیک 
تمامی رقبای خود را در این حوزه کنار زده و جایگاه نخست صنعت تولید حسگرهای 
ــمند اندرویدی را از آن خود کنند.گفته می شود  ــت برای گوشی های هوش اثر انگش
ــرکت های لنوو، شیائومی، هواوی، ویوو  ــال آینده میالدی از تمامی ش مدیاتک در س
ــیاری دیگر از تولیدکنندگان موبایل سفارش تولید حسگر اثر انگشت اپتیکال  و بس
خواهد گرفت این در حالیست که سامسونگ سفارش این محصول را به کوالکام داده 
است.پیشتر نیز گفته شده بود میزان استفاده از فناوری اسکنر و حسگر اثر انگشت 
زیر صفحه نمایش در گوشی های هوشمند سال آینده 10 درصد رشد و افزایش پیدا 
ــده می توان صحت خبر  ــر ش خواهد کرد که حاال طبق تازه ترین گزارش های منتش

قبلی را تایید کرد.
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اختالالت خواب کودکان و نوجوانان به نمایشگرهای هوشمند ربطی ندارد

برای کاهش خطرات امواج موبایل چه اقداماتی انجام دهیم؟

پژوهش های جدید نشان می دهد برخالف آنچه تا کنون تصور می شد، استفاده از 
موبایل و تبلت ارتباط تنگاتنگی با بدخوابی کودکان و نوجوانان ندارد.

ــیاری از والدین این است که فرزندانشان ساعات  یکی از دغدغه های اصلی برای بس
ــی پردازند و حتی پیش از به خواب رفتن  ــتفاده از موبایل و تبلت م زیادی را به اس
ــتفاده از این نوع وسایل هستند. بر همین اساس نیز پژوهشگران بارها  ــغول اس مش
ــتفاده از تلفن همراه توسط فرزندان خود را  ــدار داده اند که میزان اس به والدین هش

کنترل کنند.
با این وجود پژوهش های جدید نظری متفاوت دارند. تحقیقات نشان می دهد که بین 
50 تا 90 درصد کودکان در سنین مدرسه ممکن است خواب کافی نداشته باشند، بر 

همین اساس است که همه تیر انتقادات به سوی استفاده از تکنولوژی بازگشته است، 
اما تحقیقات جدید نشان داده که زمان استفاده از صفحه نمایش اثر بسیار کمی در 

خواب کودکان دارد.
با توجه به تحقیقات جدید دانشگاه آکسفورد، زمان نمایش فیلم و بازی برای بچه ها، 
تاثیر کمی در کیفیت خواب آنان دارد. این در حالی است که مشکالت مرتبط با صفحه 
نمایش در حال حاضر یکی از مسائل ثابت دوران مدرن است. با توجه به اینکه جوانان 
زمان زیادی را برای استفاده از دستگاه های الکترونیکی خود صرف می کنند، اثرات 
این فعالیت های دیجیتال به نگرانی رایج  بین والدین، روانشناسان و سیاست گذاران 
ــت. با این حال، یافته های تحقیقاتی جدید دانشگاه  ــده اس حوزه فناوری تبدیل ش
آکسفورد، نشان داده است که زمان نگاه کردن به صفحه نمایش تاثیر بسیار کمی در 

خواب کودکان دارد.
پروفسور اندرو پرزیبیلسکی، نویسنده این مطالعه در مجله Pediatrics می گوید: 
»یافته های ما نشان می دهد که رابطه بین خواب و استفاده از صفحه نمایش ها در 
کودکان بسیار کم است. درواقع هر یک ساعت نگاه کردن به صفحه نمایش به 3 تا 8 

دقیقه خواب کمتر منجر می شود.«
بنابراین در عمل، در حالی که همبستگی بین زمان صفحه نمایش و خواب در کودکان 
وجود دارد، ممکن است این همبستگی بسیار کم باشد. در نتیجه اختالف معناداری 

وجود نداشته باشد.
این پژوهشگر می گوید: »این نشان می دهد که ما باید به متغیرهای دیگری نگاه کنیم  
تا به درمان اختالالت خواب کودکان بپردازیم. بر اساس پژوهش های ما متغیرهای 

درون خانواده ای نقشی پررنگ تر ایفا می کنند.«

به تازگی کارشناسان فعال در حوزه فناوری به کاربران موبایل توصیه کرده اند که به منظور 
حفظ سالمتی خود و کاهش خطرات امواج موبایل، مجموعه اقداماتی را انجام دهند که 
در این گزارش به آن اشاره شده است.با اینکه تحقیقات بسیار زیادی وجود دارد که ثابت 
ــر شده از سوی گوشی های همراه و هوشمند چندان هم برای  می کند پرتوهای منتش
سالمتی مضر و خطرناک نیست اما همچنان دانشمندان و تحقیقات بسیاری از درصد 
باالی خطرآفرینی این محصول برای سالمتی جسمی و روحی کاربران می گویند و این 
طور که به نظر می رسد موبایل باید تنها در شرایط اضطراری و مواقع لزوم استفاده شود 
ــیاری دیگر از بیماری های  و در غیر این صورت منجر به ایجاد تومورهای بدخیم و بس
خطرناک خواهد شد.پژوهش های بسیاری نشان می دهد که گوشی های هوشمند در 
ــته از افرادی که به استفاده طوالنی مدت از موبایل  ابتالی کاربران و بخصوص آن دس
اعتیاد دارند، نقش پررنگ و تاثیر بسزایی دارند اما از طرفی دیگر، همه ما می دانیم که 
عدم استفاده از گوشی همراه در این عصر دیجیتال غیر عملی بوده و هیچ یک از کاربران 
ــان به منظور  ــانند.حاال کارشناس امروزه قادر نخواهند بود به این کار جامه عمل بپوش
جلوگیری از ابتالی کاربران گوشی های همراه به این بیماری ها به آنها توصیه کرده اند که 

با رعایت نکات زیر، تا حدی سالمتی جسمی و روحی خود را حفظ کنند.
  ۱. شب هنگام و موقع خواب گوشی های همراه خود را خاموش کنید

ــالمتی خود در برابر امواج موبایل  اصلی ترین کاری که کاربران باید برای حفاظت از س
انجام دهند، خاموش کردن یا قرار دادن گوشی در حالت پرواز به هنگام خواب شبانه 

است.
  ۲. به هنگام مکالمه با گوشی، از هندزفری استفاده کنید

یکی دیگر از کارهایی که کاربران می توانند به منظور کاهش خطراتی که تشعشعات و 
امواج موبایل برای سالمتی کاربران ایجاد می کنند، انجام دهند استفاده از هندزفری و 

هدست به هنگام مکالمه با موبایل است.
  ۳. به هنگام آنتن دهی ضعیف، با موبایل صحبت نکنید

یکی دیگر از توصیه های کارشناسان فعال در حوزه تکنولوژی، آن است که به هنگام 
آنتن دهی ضعیف اپراتورهای مربوطه از آن استفاده نکنند.   

  ۴. حتی االمکان از اینترنت همراه یا دیتا استفاده نکنید
اینترنت همراه یا دیتا برای مواقع ضروری تعبیه و طراحی شده است و به دلیل آنکه برای اتصال 

به آنتن دهی بیشتری نیاز دارد، برای سالمتی جسمی کاربران ضرر و زیان بیشتری دارد.
  ۵. گوشی های همراه از برندهای متفرقه را تهیه نکنید

یکی دیگر از عواملی که در میزان تشعشعات موبایل و گوشی های همراه تاثیرگذار است، 
ــرکت های تولیدکننده آنهاست. بنابراین کاربران باید به هنگام خریداری و تهیه  برند ش

گوشی هوشمند به برچسب های اطالعاتی مرتبط با این موضوع نیز دقت کنند.
  ۶. دانلودهای خود را به اینترنت وای فای بسپارید

از آنجایی که اینترنت همراه یا دیتا نیازمند اتصال قدرتمندتری نسبت به اینترنت بی سیم 
وای فای است که به صورت خانگی یا در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد، کارشناسان 
توصیه می کنند که کاربران در صورت دسترسی به وای فای، دانلودهای فایل های موردنیاز 
خود را به آن بسپارند و استفاده از اینترنت دیتا را به انجام کارهای ضروری و کوتاه مدت 

موکول کنند.
  ۷. موبایل را در جیب پیراهن یا شلوار خود نگذارید

با توجه به خطرات احتمالی امواجی که از گوشی های همراه ساطع می شود، توصیه 
می شود که کاربران حتی االمکان گوشی های همراه را در کیف خود قرار داده و از 

گذاشتن آن در مجاورت اعضای بدن اکیدا خودداری کنند.
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تحریم های آمریکا تنها در الیه  خدمات رخ داده است

اپراتورها نگران تحریم ها و نوسانات ارزی نباشند

احتمال قطع اینترنت ایران توسط آمریکا منتفی است، اما در زمینه خدمات اینترنتی، امکان از دسترس خارج کردن برخی از آنها وجود دارد که تا به امروز نیز این اتفاق رخ 
داده و برخی از سرویس های کاربردی به دلیل تحریم از دسترس کاربران و کسب و کارهای ایرانی خارج شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رئیس رگوالتوری: 

تحریم اینرتنت ایران  تنها یک بلوف سیاسی است!

آمریکا منی تواند دسرتسی ایران به اینرتنت را قطع کند

مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیرامون موضوع 
تحریم اینترنت ایران از سوی آمریکا می گوید: اینترنت یک مدل عنکبوتی در جهان 
ــورها وجود دارد، هیچ کشوری بر  ــت و با توجه به اتصاالت مختلفی که بین کش اس
ــی ایران به  ــت حکمرانی نمی کند و به همین دلیل آمریکا نمی تواند دسترس اینترن
ــط آمریکا  اینترنت را قطع کند.وی افزود: بنابراین احتمال قطع اینترنت ایران توس
منتفی است، اما در زمینه خدمات اینترنتی، امکان از دسترس خارج کردن برخی از 
آنها وجود دارد که تا به امروز نیز این اتفاق رخ داده و برخی از سرویس های کاربردی 
به دلیل تحریم از دسترس کاربران و کسب و کارهای ایرانی خارج شده است.آذری 
جهرمی خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر هم شاهد تشدید بعضی از تحریم ها بودیم 
که متناسب با آنها تدابیری اندیشیده شده و به زودی در زمینه شبکه ملی اطالعات، 

دستاوردهای شرکت های داخلی و آمار چشم گیر آن اطالع رسانی خواهیم کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع اینترنت به دلیل اعمال تحریم های 
آمریکا را از نظر فنی غیرممکن دانست و گفت: در حوزه هایی چون نامه های دامنه و 
ــک ها که احتمال ایجاد محدودیت به دلیل تحریم ها وجود دارد برنامه ریزی هایی  بان

صورت گرفته و حتی مانورهایی نیز انجام شده است.
حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: اثر تحریم ها را معطوف 
به حوزه تامین تجهیزات توسعه ای اپراتورها و حتی مبادالت مالی با وندورهای خارجی 
دانست و اظهار کرد: تحریم ها باعث می  شود تا  اپراتورها در تامین تجهیزات توسعه ای 
خود با مشکالتی مواجه شوند که از این بابت نیز هماهنگی ها با بانک مرکزی در مورد 
اختصاص ارز مورد نیاز اپراتورها برای تامین تجهیزات انجام شده و تا حدود زیادی مشکل 
برطرف شده است.فالح با اشاره به برگزاری جلساتی در وزارت ارتباطات با موضوع برنامه 
ریزی برای رفع مشکالت احتمالی ناشی از تحریم ها، تصریح کرد: از مدت ها پیش این 
ــازمان فناوری اطالعات با حضور بخش دولتی و خصوصی درحال  ــات توسط س جلس
انجام است تا آمادگی کاملی در مواجهه با تحریم های احتمالی وجود داشته باشیــم 
ــت هایی وجود دارد همچون نام  ــی در حــوزه هایی که احتمال ایجاد محدودی و حت
دامنه های ایرانی و بانک ها مانورهایی نیز برای آمادگی بیشتر انجام شده است.رییس 
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی  س
ــی از تهدیدها و تحریم ها را کاسته است، خاطرنشان کرد: شبکه  اطالعات نگرانی ناش
ــاس سیاستگذاری های شورای عالی فضای مجازی دارای سه الیه  ملی اطالعات براس
زیرساخت، خدمات و محتواست که الیه زیرساخت و شبکه که متولی اصلی آن وزارت 
ارتباطات محسوب می شود تا حدود بسیار زیادی پیاده سازی شده و جاهایی که نیاز به 
اقدامات تکمیلی دارد در حال انجام است.وی الیه بعدی را الیه خدمات نامید و افزود: در 
این الیه خدماتی چون پیام رسان ها، موتورهای جست وجو، ایمیل و نقشه قرار دارند 
ــه، بومی شده و وضعیت خوبی داریم و فکر نمی کنم از  که خیلی از آنها همچون نقش

حوزه هایی باشند که در آن ها با قطعی ارایه خدمات روبرو شویم.

ــوم مربوط به محتوای ملی و مناسب برای مردم  ــقانی با بیان اینکه الیه س فالح جوش
است، گفت: در الیه های دیگر متولی وزارت ارتباطات نیست و دستگاه های دیگر چون 
وزارت ارشاد و صداوسیما مسوولیت دارند که زمینه های مناسبی برای توسعه محتوا 
در کشور وجود دارد.معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با درصد بسیار باالیی حداقل در 
حوزه وظایف وزارت ارتباطات از نظر تحریم ها مشکلی وجود ندارد، گفت: عالوه بر آن 
با تمهیدات وزیر ارتباطات و رییس کل بانک مرکزی بسته مقابله با تحریم و نوسانات 
ارزی در وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شد و در دولت و ستاد ویژه اقتصادی مطرح شد 
که مجموع این سیاست ها و برنامه ریزی ها منجر شد تا ارز مورد نیاز اپراتورها از طریق 
بانک مرکزی تامین شود.رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تامین ارز 
ــوی بانک مرکزی را فقط برای تامین تجهیزات شبکه و زیرساخت ها و نه شامل  از س
گوشی های تلفن همراه دانست و اظهار کرد: متولی تامین بازار گوشی های تلفن همراه 
و تامین نیازهای مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید از آن طریق موضوع 
ــاس اطالعاتی که دارم هنوز گشایش هایی در آن حوزه  را پیگیری کرد، هرچند بر اس

انجام نشده است.
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هیچ یک از سناریوهای احتمالی تحریم منجربه قطع اینترنت نمی شود

رئیس سازمان فناوری اطالعات:

اختالالت اینترنتی ناشی از تحریم ها به سادگی قابل رفع است

ــناریوهای احتمالی  ــازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه هیچ یک از س رییس س
تحریم منجربه قطع اینترنت نمی شود، تنها راه کاهش تاثیرپذیری از تحریم ها 

را اتصال بیشتر به جهان دانست.
دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تحریم های 
ــبکه اینترنت حکمران خاصی ندارد  ــی آمریکا در حوزه اینترنت، گفت: ش احتمال
ــت و تک تک بازیگران آن می توانند فقط در حیطه  ــبکه عنکبوتی اس و یک ش
توانمندی خود بازی کنند و هیچ کس نمی تواند برای نقاط اتصال تعیین تکلیف 

کند و این واقعیت شبکه اینترنت است.
ــناریو وجود دارد که  ــا بیان اینکه در مورد تحریم احتمالی اینترنت پنج س وی ب
ــود،  ــا منجر به قطعی اینترنت ایران در دوره تحریم ها نمی ش ــچ کدام از آنه هی
ــایت های ایرانی بر روی  ــت ایجاد محدودیت برای میزبانی مالکان س افزود: نخس
ــایت ها نیز تحریم شوند  ــنترهای خارجی است تا همچون شرکت ها، س دیتاس
ــه در این حالت اتفاق  ــتینگ دریافت کنند ک ــد خدمات میزبانی و هاس و نتوانن
ــورهای خارجی  ــنگینی رخ نمی دهد چراکه زمانی برای انتقال میزبانی از کش س

به ایران وجود دارد.
ــی کاربران ایرانی به  ــاون وزیر ارتباطات حالت دوم تحریم ها را قطع دسترس مع
خدمات سایت ها و اپلیکیشن های مختلف از یک عرضه کننده خارجی دانست و 
اظهار کرد: از این نوع خدمات می توان به ایمیل یا تضمین امنیت و نوع پرداخت 
ــاره کرد که مجموعه ای از خدمات به شمار می روند. به عنوان مثال برخی از  اش
ــا وجود جدید نبودن این تحریم  ــود که ب خدمات گوگل به ایرانیان ارایه نمی ش
ــت دامنه آن تغییر کند و تاثیراتی همچون افزایش هزینه و کاهش  ها ممکن اس
کیفیت سرویس را به همراه داشته باشد اما آنچنان جدی نیست که اختالالتی را 

به صورت بلندمدت ایجاد کند.
ــاره به تحریم های )TLD )Top Level Domain مربوط به نام  ناظمی با اش
ــکل  دامنه های اینترنتی تصریح کرد: تحریم نام دامنه های اینترنتی نیز چند ش
دارد که نخست شامل دامنه ها با پسوندهای عام COM و NET است و شکل 
دیگر شامل پسوند نام کشورها مثل IR می شود که این تحریم نیز برای کاربران 
داخل ایران اتفاق نمی افتد. بلکه دسترسی کاربران خارج ایران به سایتی با پسوند 
ــد، قطع می شود که با جابه جایی  ــور دیگر باش دامنه IR که میزبانی آن در کش

میزبانی به داخل کشورمشکل رفع می شود.
ــایت های ایرانی یا  ــی به س ــازمان فناوری اطالعات اختالل در دسترس رییس س
سایت هایی که به ایرانیان خدمات می دهد را خشن ترین نوع تحریم دانست که 
کامال مغایر با انواع حقوق بین الملل و حتی حقوق بشر است و گفت: سرورهایی 
هستند که نام دامنه را با آدرس موجود تطبیق می دهد تا آدرس دهی به سمت 
سرور انجام شود که به آنها روت سرورها می گوییم که دارای تعداد مشخصی در 
دنیا هستند. بنابراین اگر بگویند تمام دامنه ها از روی آن برداشته شود اختالالتی 
ــد از نظر فنی امکان ناپذیر باشد چون دایما  ــود که البته بنظر می رس ایجاد می ش
روت سرورها به روز می شوند و نمی توان به صورت دستوری این کار را انجام داد 
هرچند که راه حل های فنی نیز برای مقابله با آن وجود داشته باشد که البته همه 
ــت و با فرض اینکه آمریکا می خواهد  این تحریم ها خالف قوانین بین المللی اس
ــی و خالف روند بین المللی انجام دهد، به عنوان فرض در نظر گرفته  کار غیرقانون

می شود.
ــه ایجاد محدودیت ها  ــم های ممکن در حوزه اینترنت، ب ــه به تحری وی در ادام
ــنترهای ما خارج و در  ــاره کرد و افزود: معموال داده از دیتاس در تبادالت مالی اش
ــور می شود که تراز مثبت و  ــنترهای خارجی وارد کش مقابل داده هایی از دیتاس

منفـی دارنــد و بایــد به ازای قسمت بدهکاری هزینــه آن پرداخــت شــود کـه 
تحریــم های مالی اجازه پرداخت هزینه را نمی دهد که در این صورت نیز معموال 
مشکل جدی بوجود نمی آید بلکه می توان از طریق ارایه خدمات دیگر تراز خود 

را منفی و مثبت کنید.
ــر چنین اتفاق هایی بیفتد در مجموع منجر به قطعی  ــی با بیان اینکه اگ ناظم
ــود، خاطرنشان کرد: این سناریوها نیز منجربه اختالالت کوتاه  اینترنت نمی ش

مدت و چند روزه ای می شود که به سادگی نیز قابل رفع خواهد بود.
ــش تاثیرپذیری از تصمیمات  ــریح راه حل کاه ــاون وزیر ارتباطات، در تش مع
ــت که باید  ــت، گفت: معنی آن این اس ــران که تحریم نمونه ای از آن اس دیگ
ــیم و اگر امروز تعداد زیادی دیتاسنتر در داخل  خیلی خیلی به دنیا وصل باش
داشتیم و تعداد زیادی از سایت های دنیا را میزبانی می کردیم و تعداد زیادی 
ــوند، حتی  از ارایه دهندگان خدمات ترجیح می دادند که در ایران میزبانی ش
ــویم  ــاهد این اختالالت جزئی هم نبودیم. به عبارتی هرچقدر جهانی تر ش ش
امکان تاثیرپذیری ما کمتر است و تنها راه مقابله اصلی و بلندمدت تاثیرپذیری 

این است که در دنیا بتوانیم نقش بزرگی را ایفا کنیم.
ــاره به علت جهانی نشدن ایران در حوزه اینترنت و فناوری اطالعات  وی با اش
ــور وجود دارد که ناشی از کم دانشی بعضی از  اظهار کرد: نگرانی هایی در کش
ــی کردیم راه اصلی برای  ــت چراکه زمانی فکر م ــاوران آنها اس بازیگران یا مش
ــت و برای استقالل باید  ــاندن رابطه خود با دیگران اس ــتقالل، به صفر رس اس

واردات به صفر برسد و با صفر شدن واردات، مستقل تر هستیم.
رییس سازمان فناوری اطالعات با اشاره به اینکه مستقل ترین کشورهای دنیا 
ــتند که واردات آنها زیاد اما دارای صادرات بیشتری هستند، گفت:  آنهایی هس
ــود که باوجود واردات زیاد، صادرات بیش از  ــتقالل ما حفظ می ش موقعی اس
ــد. در واقع آلمان با وجود 1500 هزار میلیارد دالر صادرات دارای  واردات باش

1200 هزار میلیارد دالر واردات است.
معاون وزیر ارتباطات تغییر نگاه در کشور را ضروری دانست و ادامه داد: تصمیم 
ــور را خدشه دار کرده است چراکه اگر  گیری های کوتاه مدت نیز وضعیت کش
ــور می خواهیم میزبانی کنیم معنی ضمنی آن  ــبکه اجتماعی را داخل کش ش
ــبکه اجتماعی را تعطیل نکنیم و اگر فردی حرفی نوشت که  ــت که ش این اس
ــندیم به جای فیلتر کردن آن شبکه اجتماعی، آن صفحه یا بخش  ما نمی پس

فیلتر شود نه همه آن.
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ایران می تواند صدای کشورهای در حال توسعه در شورای حکام ITU باشد

حضور منایندگان جوان ایران در ITU را افزایش می دهیم

مشاور وزیر و مدیرکل امور بین امللل و مطالعات راهربدی وزارت ارتباطات:

برای ایجاد بازار مشرتک حوزه ICT، با کشورهای همسایه توافق کردیم

زهرا طاهری – مونا ارشادی فر

دکتر مهدی آهویی، مشاور وزیر و مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پیرامون برگزاری اجالس اخیر ITU در دبی که با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان برگزار شد با ماهنامه نسل چهارم به گفت وگو نشسته است،  مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

    جنلاب دکتلر آهویی، نظر به برگزاری اجلالس اخیر اتحادیه جهانی 
مخابلرات در املارات، در خصوص این اجالس و انتخاب ایران در شلورای 

حکام، توضیح بفرمایید.
اجالس برگزار شده در دبی، موسوم به اجالس سران مختار ITU است که هر چهار 
سال یک بار برگزار می شود و در این اجالس در مورد راهبردی ترین خط مشی های 
ــود. در همین حال، قطعنامه های متعددی صادر، اسناد  ITU تصمیم گیری می ش
ــورای راهبری ITU هم هر چهار سال یکبار در همین  ــیاری امضاء و اعضای ش بس
اجالس تعیین می شوند. این اجالس هر سال در یکی از کشورها برگزار می شود و 

البته این اجالس در ژنو برگزار نمی شود. 
امسال برای چهارمین بار توانستیم بعد از 12 سال عضو شورای حکام ITU شویم. 
یکبار در سال 2002 و در دولت اصالحات تا سال 2006 به عضویت شورا درآمدیم، 
اما بعد از آن انتخاب نشده بودیم. سایر سوابق انتخاب ما در شورای حکام، به قبل 

از انقالب اسالمی بر می گردد، اولین حضور ما به 1959 تا 1963 و دومین حضور 
ایران هم به 1973 تا 1977 میالدی برمی گردد؛ بنابراین امسال چهارمین دفعه ای 
ــت که ما به عضویت شورا انتخاب شدیم. در انتخابات 2014 رای کمی داشتیم  اس
و امسال با کسب 146 رای به عضویت شورا در گروه E درآمدیم. رای امسال ما دو 
ــال 2014 است و اکثریت اعضای ITU از مجموع 178 رای  برابر رای قبلی در س
ــورهای آفریقایی و  قابل قبول، به ما رای دادند. این میزان رای ما از تمام گروه کش
CIS و کشورهای شرق اروپا و کل گروه D وC  و تعدادی از کشورهای غرب اروپا 
از گروه B باالتر هستیم. قابل ذکر است که پنج منطقه برای حضور در شورای حکام 

انتخاب شده اند که در شورا با گروه های D، C، B، A و E شناخته می شوند.
گروه بندی ها شامل گروه A مشتمل بر مجموعه کشورهای آمریکایی با 9 صندلی، 
ــامل کشورهای  ــورهای اروپای غربی با 8 صندلی،  گروه C ش ــامل کش گروه B ش
ــمالی با 5 صندلی، گروه D کشورهای آفریقایی با 13  ــرقی و آسیای ش اروپای ش
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ــامل خاورمیانه، ایران،  ــیا است که ش ــترالیا و آس ــامل اس صندلی و گروه E هم ش
کشورهای عربی و به سمت شرق آسیا و نیوزلند می شود که 13 صندلی دارد و در 

کل، مجموعه شورا 48 صندلی دارد. 
ــم. از این زمان به بعد از  ــب کردی ــن اولین موفقیتی بود که در این اجالس کس ای
ــورا، انتظار می رود با تیمی ثابت از مجموعه متخصصان،  ما به عنوان عضوی از ش
ــای مطالعاتی ذیل ITU و گروه های کاری ذیل کنفرانس های مختلف  در گروه ه

ITU حضور داشته باشیم. 

    لطفلا پیراملون دیدارهای وزیر محترم ارتباطات با همتایان و سلایر 
مقامات حاضر در این اجالس توضیح بفرمایید.

مالقات های دو جانبه ای بین وزیر ارتباطات ایران و وزرای کشورهای دیگر انجام شد. 
ــایگان دارند و از هر موقعیت بین المللی  آقای جهرمی تمرکز خاصی در بحث همس
ــات خوبی با آذربایجان، ترکیه،  ــایگان استفاده می کنند. جلس برای تماس با همس
عراق و افغانستان در رابطه با مسائل مطرح همچون اختالفات فرکانسی با آذربایجان 
داشتیم. در همین راستا مقرر شد تا گروهی تشکیل دهیم  تا تداخالت فرکانسی در 

مرز را برطرف سازند.
در مورد باکوتل صحبت هایی انجام شد که بسیار مهم است تا ایران بتواند با قدرت 
ــگاه حضور داشته باشد و آقای جهرمی پنج شاخه را طرح کردند که  در این نمایش
ــت. این پنج شاخه شامل  ــاخه در باکوتل حضور خواهیم داش حداقل با این پنج ش
حوزه فضایی است که نمونه ای از ماهواره ای که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شد 
را به آنجا منتقل می کنند و ظرف یک یا دو ماه آینده در مدار قرار خواهد گرفت. 
ــایبری تیمی در باکوتل خواهد بود. دو تیم از استارت آپ ها  همچنین ازامنیت س
در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و یک تیم در مورد مسائل فیبر و زیرساخت 
ــد. عالوه بر این ها  ــتی هم تیمی اعزام خواهد ش ــوند و در حوزه پس اعزام  می ش
ــت و جایگاهی برای آنها در  ــرکت های مخابراتی در باکوتل حضور خواهند داش ش

نظر گرفته شده است. 
ــد و تیم های بخش  ــات اعزام می کن ــتند که وزارت ارتباط ــا تیم هایی هس اینه
خصوصی مجزا هستند، البته استارت آپ ها شامل بخش خصوصی می شوند، تا با 

حمایت ما در باکوتل شرکت کنند.
ــیه، ترکیه و آذربایجان، فعال توافقات  در مورد همکاری منطقه ای بین ایران، روس
ــتقیم بین این پنج  ــترک در حوزه ICT و اتصاالت مس اولیه برای ایجاد بازار مش
کشور انجام شد تا بتوانیم ارتباط مستقیم فیبر را برقرار کنیم که این ارتباط اخیرا 

با ترکیه برقرار شده است و قرار است هند نیز به این توافقنامه اضافه شود.
ــترک نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین با افغانستان در  تشکیل کمیسیون مش
حوزه فیبری صحبت هایی انجام دادیم تا ایران بتواند از فیبری که از مرز تا هرات 

کشیده شده است استفاده کند و افغان تلکام همکاری های الزم را انجام دهد.
ــد و آقای جهرمی گفتند علی رغم روابط سیاسی  با ترکیه نیز صحبتهایی انجام ش
ــتیم ارتباطات ICT برقرار کنیم و  ــی که با ترکیه داریم اما تا به حال نتوانس خوب
الزم است از این ظرفیت استفاده شود، البته در این حوزه بخش خصوصی از بخش 
ــت. تفاهم نامه ای که از قبل داشتیم را مورد بررسی قرار  ــبقت گرفته اس دولتی س
ــود ظرفیت ها تا چهار برابر  ــود و اگر این تفاهم نامه اجرایی ش دادیم تا اجرایی ش
ــت.  ــت بخش خصوصی از دولتی جلوتر اس افزایش می یابد. طرف ترک قبول داش
اقای اردوغان برای تبادالت تجاری با ایران 30 میلیارد دالر لحاظ کردند که بخش 

ارتباطات می تواند سهم عمده ای را به خود اختصاص دهد.
وزیر ارتباطات ترکیه آمارهایی از دستاوردهایشان در حوزه ارتباطات اعالم کردند، 
ــباهت های زیادی  ــرده و اعالم کردند ش ــان صحبت ک ــی نیز با ایش ــای جهرم آق
ــبکه موبایل و اینترنت با ترکیه داریم،  ــعه مشترک های ش خصوصا در حوزه توس
ــکالتمان مخصوصا در حوزه سرویس های تلفن ثابت به هم نزدیک است  ولی مش
ــعه بیشتر داریم. قرار بر این شد کمیسیون مشترک تشکیل شود  و احتیاج به توس
ــات ترکیه اعالم کردند همکاری قابل توجهی در حوزه IT، اینترنت، امنیت  و مقام
ــایبری، پستی و فضایی نداریم؛ هرچند این موضوع خبر بدی است ولی در عین  س

حال خبر خوبی است برای آنکه بتوانیم همکاری در این حوزه ها را بنا کنیم.
ــد، همانطور که مستحضرید  ــات دیگری با وزیر ارتباطات اندونزی برگزار ش جلس
ــت،  ــترک اقتصادی ایران و اندونزی اس ــیون مش ــوول کمیس وزارت ارتباطات مس
ــت. البته طرف مقابل  ــیار مهم اس ــطح وزیر با اندونزی بس بنابراین تعامل ما در س
ــترک نیست اما تعامالت در این  ــیون مش ما، وزارت ارتباطات اندونزی عضو کمیس
ــد. در همین راستا، در  ــطح اولین باری بود که بعد از مدتی طوالنی انجام می ش س
ــات اندونزی با دعوت آقای جهرمی به ایران  ــال آینده میالدی وزیر ارتباط اوایل س

سفر خواهند کرد. 
 ICT ــت و معتقدند ــرفت های خوبی در حوزه اقتصاد دیجیتال داش اندونزی پیش
فقط حوزه ای نیست که در مورد سخت افزار صحبت کنید، بلکه تجارت اپلیکیشن 
ــخت افزار ICT است. در همین حال، پیرامون شهرهای هوشمند،  ها مهمتر از س

دولت الکترونیک و امنیت سایبری تبادالتی انجام شد. 
مالقات با دبیرکل ITU و دبیرکل APT انجام شد. با دبیرکل ITU صحبت های 
ــان از صحبت های آقای جهرمی تمجید کردند و معتقد  خوبی صورت گرفت و ایش

بودند سخنرانی وزیر ارتباطات ایران مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات از دبیرکل ITU دعوت کردند تا از اپراتورها و فعاالن بخش خصوصی 
ــند. برای حضور SMEها در نمایشگاه سال آتی ITU هم  ــته باش ایران بازدید داش
ــد. همچنین آقای جهرمی در مورد دو نمایشگاه تلکام و الکامپ صحبت  صحبت ش
کردند و قرار شد در صورت امکان آقای ژائو در این نمایشگاه ها حضور داشته باشند.

در م��ورد هم��کاری منطق��ه ای 
بی��ن ای��ران، روس��یه، ترکیه و 
آذربایجان، فع��ا توافقات اولیه 
ب��رای ایجاد ب��ازار مش��ترک در 
حوزه ICT و اتصاالت مس��تقیم 
بین این پنج کش��ور انجام شد تا 
بتوانیم ارتباط مس��تقیم فیبر را 
برقرار کنیم که این ارتباط اخیرا 
با ترکیه برقرار شده است و قرار 
است هند نیز به این توافقنامه 

اضافه شود.
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گفت و گوی 
ویژه

   همانطور که اشلاره فرمودید در اجالس سران مختار امسال، ایران به 
عنوان عضو شورای حکام ITU انتخاب شد، در همین راستا پیرامون نقش 
آفرینی بیشتر کشورمان در ساختار ITU و شورای حکام و به صورت کلی 

مجامع بین المللی مرتبط با این حوزه، توضیح بفرمایید.
ــود و شورای حکام بخش  ــط شورا تعیین می ش مهمترین راهبردهای ITU توس
ــه دولت ها در  ــظ هویت ITU دارد ک ــی برای حف ــده ای در خط مش تعیین کنن
ــعه فضای ITU که بخش های  ــش اصلی را ایفا می کنند و همچنین توس آن نق

غیردولتی هم امکان مشارکت داشته باشند، مد نظر است. 
تاکنون کشورهای اروپایی و آمریکایی قواعد مورد نظرشان را در توسعه پایدار پیاده 
می کردند و منافع کشورهای در حال توسعه را در نظر نمی گرفتند، در حال حاضر 
ایران می تواند صدای کشورهای در حال توسعه باشد؛ چراکه بسیاری از کشورهای 
ــعه در مخالفت با مواضع  کشورهای غربی صحبت نمی کنند و ایران  در حال توس

می تواند در شورای حکام این موارد را پیش برد. 
علت این اختالف آن است که کشورهای در حال توسعه تمایل دارند ITU بتواند حوزه 
ــنتی Telecommunication را به حوزه های جدیدی  ــارات خود از حوزه س اختی
همچون اینترنت، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و غیره افزایش دهد و کشورهای غربی 
مخالف ورود ITU به بحث های اینترنتی هستند؛ چراکه می خواهند حاکمیت اینترنت 
را در سایرنهادها همچون ICAN  که بیشتر غیردولتی است و شرکت ها در آن نقش 
دارند، پیش برند و تمایل ندارند ITU به عنوان یک نهاد دولتی وارد بحث های اینترنت 

شود. 
تحول ساختار ITU از بحث های جدی است که در حال حاضر مطرح است و شورا 
در آن نقش مهمی دارد که طبیعتا حضور ما در آن حائز اهمیت است و می تواند 
کانالی را هم برای تدوین ساختار  ITU و هم بخش خصوصی ما باز کند تا بتوان 
 ،ITU از این فرصت استفاده کرد و درعین حال با تاکید بر حاکمیت دولت ها در

بتوانیم منعکس کننده نظرات بخش غیر دولتی درITU  هم باشیم.
ــن المللی صدای بخش  ــایر اجالس های بی ــت که در س ــی که داریم این اس نقص
خصوصی شنیده نمی شود. تغییر ساختار ITU فرصتی است برای ایران که نقش 
ــد و راه را هموار کند تا بخش خصوصی  ــارکت داشته باش ــان دهد، مش خود را نش
ایران بتواند نقش پررنگ تری داشته باشد. طبیعتا ما می توانیم از فرصت عضویت 

ــتفاده کنیم و برای دوره بعدی، حضورمان را تثبیت کنیم. عضویت شورا حلقه  اس
بسته ای از کشورها است که انتخاب می شوند. استمرار حضور در شورا، هم نقش 
آفرینی بخش خصوصی را افزایش می دهد و هم جایگاه ایران از نظر سطح کالس 
ــت، که امکان دارد صرف این چهار سال به نتیجه نرسد و باید  بین المللی مهم اس

ادامه دار باشد تا عضویت تثبیت شود و منوط  به نوع و جنس حضور ما است.
    برای تقویت و استمرار حضور موثر ایران در ITU و شورای حکام چه 

برنامه هایی مد نظر دارید؟
در گام اول باید حضور دولتی را سامان بخشیم، چرا که کم تعداد هستیم و حضورمان 
باید به کار تیمی و منسجم تبدیل شود. آقای جهرمی به دبیرکل ITU اعالم کردند 
از االن به بعد حضور نمایندگان جوان ایران در ITU را افزایش می دهیم. باید تیمی 
از متخصصان تشکیل دهیم و این تیم را از بین جوانان انتخاب کنیم که ستاد مسئول 
انجام این کار است و سپس برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا چند نماینده بخش 

خصوصی در اجالس حضور داشته باشند.
    در پایان اگر نکته ای در خالل گفت وگو مطرح نشلده اسلت را بیان 

بفرمایید.
ــی بود، چراکه اولین سفر یک مقام  ــفری سیاس ــفر به امارات، س باید بگویم که س
ــفارت عربستان یعنی از سال 94  ــال پس از حادثه س عالی رتبه ایرانی بعد از 3 س
بود و وزیر ارتباطات این سفر را انجام دادند. الزم به ذکر است که وزارت ارتباطات 
مسوول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات نیز می باشد و سال هاست  این 
کمیسیون تشکیل نشده و فعال نیست، ولی این سفر پیام خوبی داشت و استقبال 
خوبی هم از ایران شد. در این شرایط تحریم ها تجدید رابطه با امارات می تواند به 

نفع منافع کشور باشد.
ــترک امارات، فیلیپین، مالزی و اندونزی  ــوول کمیسیون مش وزارت ارتباطات مس
ــت که مدت طوالنی است که جلسه ای تشکیل نشده است. با طرف اندونزی و  اس
مالزی به نتایجی رسیده بودیم اما تحریم ها ما را دچار مشکل کرد و فعال پیشرفتی 
نداشته ایم. کار کمیسیون های مشترک امضای تفاهم نامه نیست بلکه پیشبری و 

انجام تفاهم نامه های امضا شده است. 
ــم اما منتظر وضعیت  ــزی اعالم آمادگی کرده ای ــکاری با امارات و اندون ــرای هم ب

تحریم ها هستیم.
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اینتـرانت به  جای اینتـرنت

 شبکه  ملی بی سیم چیست؟
شبکه  ملی بی سیم یا همان اینترانت راهکار ارتباطی جدیدی 
ــرکت ارتباطات مبین نت برای اتصال بین  است که توسط ش
ــعب پراکنده  سازمان ها در سطح کشور ارائه  دفاتر مرکزی و ش
می شود. در اینترانت کاربران فقط به منابع درون همین شبکه 
دسترسی خواهند داشت. از این منظر جایگزین بسیار مناسبی 
برای ایجاد ارتباط بی سیم سراسری برای سازمان ها، شرکت ها 
و کسب وکارهایی است که دارای شعب پراکنده در سطح کشور 

هستند. 
 استقالل از اینترنت رمز حفظ امنیت اطالعات

سازمان ها و دفاتر دارای شعب نیازمند وجود ارتباط پایدار بین 
نقاط مورد نظر خود هستند. اینترنت اگرچه می تواند این ارتباط 
ــتر جهانی مهیا کند،  ــق تبادل اطالعات در یک بس را از طری
ــرقت اطالعاتی را نیز افزایش می دهد. درحالی  که  اما خطر س
اینترانت یک شبکه  داخلی اما سراسری است که از بیرون شبکه 
قابلیت دسترسی ندارد. این مزیت مهم تبادل اطالعات سازمان ها 

را در یک بستر امن تضمین می کند.
 دسترسی به پهنای باند وسیع

اینترنت حتی با استفاده از پهنای باند اختصاصی نیز دارای محدودیت در ارائه  سرعت و 
ظرفیت مورد نیاز به صورت مستمر است. گواه این مطلب اختالالت متداولی است که حتی 
ــود. مضاف براینکه کشور ما وارد کننده  پهنای باند از  بعضا به  صورت جهانی ظاهر می ش
مسیرهای مشخصی است و این محدودیت باعث می شود بعضاً با ایجاد اختالل در ارتباطات 
زیرساخت، بخشی از پهنای باند کشور کارکرد درست خود را از دست بدهد. این درحالی 
است که شبکه  داخلی مبین نت با تکیه بر 20 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت انتقال می تواند 

به خوبی نیازهای ارتباطی سازمان ها را جبران نماید.
 پشتیبانی و نگهداری

اپراتورهای با تجربه در ارائه  خدمات به سازمان ها، درکنار زیرساخت مناسب سرمایه گذاری 
درستی را در نظام پشتیبانی از این مشتریان انجام می دهند. چرا که نوعا ارائه  خدمات به 
سازمان ها از حساسیت بیشتری نسبت به مشترکین خانگی برخوردار است. به همین دلیل 
دسترسی مشتریان سازمانی به سامانه های مانیتورینگ و تیکتینگ از سوی اپراتورهایی 
چون مبین نت ایجاد شده است تا این سازمان ها بتوانند به طور مستمر سطح کیفی خدمات 
درخواستی را مشاهده کرده و درصورت نیاز تیکت های الزم را برای واحدهای پشتیبانی 
این شرکت ارسال کنند. از سوی دیگر کارشناسان پشتیبانی نیز به صورت اختصاصی در 
الیه های مختلف تخصصی قرار دارند که برای هر سازمان و یا شرکت، به طور ویژه پشتیبانی 
ــتری را هم در ابعاد فنی، هم درخصوص  ــت های مش را انجام داده و مراقبت از درخواس

خدمات دریافتی برعهده دارند.
 بازدیلد فنی، امکان سلنجی رایگان و مشلاوره  تخصصی قبلل از ارائه  

سرویس 
ــود خدماتی پیش از فروش  ــازمانی باعث می ش وجود نگاه اپراتوری ویژه به خدمات س

رامین قبادی افشار

هم زمان با توسعه  شبکه  جهانی اینترنت، حجم ارتباطات درون سازمانی بین دفاتر پراکنده  سازمان ها و شرکت ها افزایش یافت. این سازمان ها از بستراینترنت برای انتقال 
داده هایی اسلتفاده می کردند که فرسلتنده  و گیرنده  آن ها مشخص بوده و هر دو داخل یک مرز جغرافیایی قرار داشتند. به مرور افزایش سرقت اطالعات و کاهش امنیت 
در بسلتر شلبکه  جهانی اینترنت، شرکت ها و سلازمان های معتبر را به فکر ایجاد بسلتری امن تر برای ارتباط بین دفاتر خود انداخت. با همین رویکرد با استفاده از تونل 
)Tunneling( ایزوله کردن ارتباط برروی شبکه  اینترنت، امنیت افزایش یافت اما این کار نیز چاره ساز نبود. بعدها با توسعه  زیرساخت های مخابراتی در کشورها، شبکه های 
محلی و ملی نیز ایجاد شدند که می توانستند ارتباط بین نقاط )ناد( پراکنده  یک سازمان را به یکدیگر متصل کنند. محدودیت های ارتباطات بر روی سیم باعث شد به مرور 
ارتباطات بی سیم گسترش یافته و شبکه های ملی بی سیم نیز ایجاد شوند. در کشورمان نیز به   تدریج امکانات ارتباط بی سیم در شبکه ای داخلی توسط اپراتورهایی مانند 
مبین نت ایجاد شد. به  صورتی که این شرکت با تکیه بر شبکه  بی سیم سراسری خود اینترانت را نیز به سبد محصوالت خود اضافه کرد. درحال حاضر بسیاری از شرکت ها و 
سازمان های معتبر تمایل به جایگزینی اینترانت با شبکه  جهانی اینترنت دارند. به نظر می رسد دلیل این گرایش مزایای شبکه  ملی بی سیم )اینترانت( نسبت به اینترنت باشد. 

موضوعی که در متن حاضر با تکیه بر خط مشی شرکت ارتباطات مبین نت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرویس اصلی به صورت رایگان در اختیار سازمان ها قرار گیرد. 
ــنجی رایگان در محل های  ــاس مشاوره و امکان س برهمین اس
موردنظر سازمان ها انجام می شود تا حداکثر کارکرد شبکه  ملی 

بی سیم در اختیار آن سازمان قرار گیرد.
 ارائه  سرویس به صورت پایلوت 

شرکت هایی مانند مبین نت به  منظور ایجاد اطمینان از صحت 
ــتری سازمانی را  و کیفیت خدمات خود، امکانات مورد نیاز مش
ــت و آزمون توسط  به صورت پایلوت ارائه می کنند تا امکان تس

سازمان ها از کیفیت خدمات دریافتی مهیا باشد.
 نصب رایگان و تجهیزات امانی 

 B2B وجود روحیه  تعامل در اپراتورهای با تجربه در حوزه  خدمات
باعث می شود تا حداکثر رضایت برای این دسته از مشتریان ایجاد 
شود. سازمان ها درطول مدت استفاده از خدمات ارتباطی )شبکه  
ملی بی سیم( از تجهیزات اپراتور به  صورت امانی استفاده می کنند 
و مکان نصب رایگان تجهیزات در نقاط و شعب موردنظر خود را 

نیز خواهند داشت.
 ایجاد امکان اتصال به اینترنت با حفظ امنیت

اپراتور برای حفظ امنیت اطالعات سازمان ها پورت های شبکه را از بیرون مسدود می کند 
تا احتمال بروز حمله  سایبری را به صفر برساند اما در برخی مواقع بنا به درخواست برخی 
ــی به برخی منابع اینترنتی  ــب وکارها امکان اتصال به درگاه های بانکی و دسترس از کس
ــت ها به صورت  ــر می کند. این درخواس ــتن مالحظات امنیتی میس را نیز با درنظر داش

سفارشی سازی شده توسط کارشناسان پشتیبانی اپراتور قابلیت ایجاد دارند.
 مزیت شبکه  بی سیم بر ارتباط از طریق فیبر

اینترانت بی سیم با استفاده از تجهیزات یکپارچه قابلیت راه اندازی در مدت زمان کوتاه تری 
نسبت به اینترنت را دارد اما یکی از بزرگترین ویژگی های آن استقالل از شبکه  سیمی 
مخابرات است. محدودیت های فیبر در ارائه  پهنای باندهای باال درکنار اختالالت گاه  وبیگاه 
آن باعث شده شرکت ها و سازمان هایی که نیازمند استفاده از یک ارتباط پایدار هستند، 
شبکه  ملی بی سیم یا همان اینترانت را به ارتباط از طریق فیبر ترجیح دهند. ضمن آنکه 
راه اندازی و جابه جایی نقاط مورد نظر مشتری سازمانی در اینترانت بی سیم در مدت زمان 
بسیار کوتاه تری نسبت به ارتباط از طریق فیبر انجام می شود. نبود پورت خالی در مراکز 
مخابراتی و محدودیت های جابه جایی اینگونه زیرساخت ها باعث می شود خدمات دهندگان 
ــی نتوانند به نیازهای سازمانی به خوبی پاسخ دهند و این موضوع  برروی کابل های مس
می تواند باعث اختالل در عملکرد کسب وکار آن مشتری شود.حجم روبه افزایش تعداد 
ــرکت هایی که از اینترانت به جای اینترنت در تعامالت روزمره  خود میان  سازمان ها وش
شعب و دفاتر مرکزی شان استفاده می کنند، نشان می دهد این راهکار ارتباطی به خوبی 
توانسته است، به نیازمندی های بدنه  سازمانی کشور پاسخ داده و تسهیل کننده  فعالیت های 
اقتصادی آن ها باشد. امروزه شرکت ها از طریق شبکه  ملی بی سیم نه تنها اطالعات متنی، 
بلکه صدا و تصویر را نیز بین شعب خود به اشتراک می گذارند و از این بستر امن برای ایجاد 

یک ارتباط داخلی استفاده می کنند.
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گزارش
 ماه

هوشمندسازی شهر تهران در دستور کار

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ادامه  داد: در مورد تهران 
هوشمند به شدت نیازمند ایجاد مفهوم و دید مشترک بودیم. بر این اساس باید برندسازی 
تهران هوشمند را در دستور کار قرار می دادیم. ما در اجرای این مسیر به دنبال یکسان 

سازی دیدگاه ها در هوشمندسازی بودیم.
وی در ادامه با تاکید بر این که حرکت به سمت شهر هوشمند تاثیر زیادی در رویکردها و 
مسیرهای این سازمان در سال گذشته داشته است، افزود: در این مدت اگر نرم افزاری تهیه 
شده است، تجمیع داده ها در آن به طور جدی مدنظر قرار گرفته است و در حوزه سخت 
افزاری نیز تکمیل و توسعه در مسیر تحقق شهر هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.

  استفاده از زیرساخت ها برای تحقق شهر هوشمند
فرجود در تشریح محورهای کاری این سازمان برای اجرای طرح هوشمندسازی، گفت : 
یکی از محورهای ما نوآوری شهری بوده است که در راستای آن استفاده از زیرساخت ها 
برای تحقق شهر هوشمند مدنظر قرار گرفته است. رویدادهای مختلف با بهره گیری از 
ظرفیت  استارت آپ ها و سایر گروه ها برگزار شد که مسائل مختلف شهر به صورت عملیاتی 

و کاربردی در خالل برگزاری این رویدادها پیگیری شد.
وی ادامه داد: سال گذشته به دنبال ایجاد آزمایشگاه های شهری و ساخت آزمایشگاه های 
شهر هوشمند، تعامل گسترده با ذی نفعان اصلی این حوزه را در دستور کار خود قرار دادیم. 
در حقیقت تالش کردیم به عنوان شهرداری پایگاه خود را به عنوان بازیگر موثر در حوزه 
هوشمندسازی تثبیت کنیم و از این طریق بتوانیم مسائل شهرداری را با بهره گیری از 
هوشمندسازی حل و فصل کنیم.وی تاکید کرد: با اکثر شهرهای هوشمند تبادل تجربیات 
ــیار مورد توجه بود، تدوین برنامه بود که در این راستا از  ــتیم و یکی از نکاتی که بس داش
تجربیات این شهرها استفاده کردیم و تدوین برنامه را برای تحقق هوشمندسازی در اولویت 
اقدامات خود قرار دادیم. مطالعات پیشین و سندهای باالدستی مورد مطالعه قرار گرفت و 
سند سیاست ها را نهایی و نقشه راه اولیه را تهیه کردیم. این برنامه به صورت کامال عملیاتی 

تهیه شد که اولویت های شهر تهران مبنای کار قرار گرفت.

 هوشمندسازی بدون مشارکت ذی نفعان ممکن نیست
مدیرعامل فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های 
خود، ادامه  داد: مستنداتی که تهیه کرده ایم به صورت مستمر در پایگاه اطالع رسانی فاوای 
شهرداری تهران بارگذاری می شود تا سایرین نیز بتوانند از آن بهره ببرند. همچنین با سایر 
کالنشهرها پایگاه اطالعاتی مشترکی را تشکیل دادیم تا از دو باره کاری ها در این حوزه 

جلوگیری کنیم.
وی تعامل با ذی نفعان این حوزه را از دیگر تالش های سازمان فاوای شهرداری تهران برای 
تحقق شهر هوشمند خواند و اضافه کرد: بی تردید برنامه هوشمندسازی بدون مشارکت 
ذی نفعان ممکن نیست، لذا تالش کرده ایم تا با تعامل گروه های مختلف از جمله مردم، 
پژوهشگران و نخبگان و اخذ نظراتشان مشارکت آنها را در برنامه هوشمندسازی جلب 

کنیم.
فرجود خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در مدل های مشارکت مختلفی با بخش خصوصی 

دکتر محمد فرجود در نشسلت خبری دومین همایش و نمایشگاه بین المللی 
»تهران هوشمند« که در محل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران برگزار شلد، گفت: سلال گذشته برنامه شهر هوشلمند بر اساس ابالغ 
شلهردار تهران در دستور کار قرار گرفت که در همین مسیر دبیرخانه تهران 
هوشمند تشکیل شد و نخستین همایش تهران هوشمند در اسفند ماه سال 
گذشته برگزار شد. وی افزود: در خلل برگزاری این همایش به ما اطالعات بسیار 
گسترده ای رسید، از جمله اینکه نشان داد باید در حوزه تحقق تهران هوشمند 
برنامه داشته باشیم و شهر هوشمند تنها در قالب ICT نیست،  بلکه شامل سایر 

حوزه ها نیز می شود. 

تاکنون همکاری داشته است، اما برای تحقق شهر هوشمند این مدل ها کفایت نمی کرد، لذا 
مدل های جدیدی را به ویژه  در حوزه کسب و کارها بر اساس مطالعات صورت گرفته شده، 
طراحی کردیم. در حقیقت برای مردم سعی کردیم بستر و قوانین الزم را ایجاد کنیم که 
شبکه ارتباط شهروندان و شهرداری تحت عنوان »با هم« ایجاد شد که از این طریق مردم 
در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها با شهرداری تهران در ارتباط باشند که این شبکه در 

حال  حاضر در مرحله تست قرار گرفته است.
ــک های هوشمند در شهر تهران به کار گرفته شده اند و سامانه  وی تاکید کرد: کیوس
ــرویس عوارض طرح ترافیک کار خود را آغاز کرد و  »تهران من« نیز در ابتدا با ارائه س
در گام بعدی ارائه سرویس های حوزه شهری را در آن قرار داده ایم. همچنین به زودی 
در سامانه »تهران من« سرویس پرداخت عوارض نوسازی و پسماند و همچنین اتصال 
ــامانه »137« در آن انجام خواهد شد. در حال  حاضر 10 سامانه ملی و هشت سامانه  س
داخلی شهرداری به سامانه »تهران من« متصل هستند. همچنین زیرساخت ها برای کنترل 

معاینه فنی و بستر یکپارچه آن در سازمان فاوای شهرداری تهران ایجاد شده است.
مدیرعامل فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران در ادامه  به سامانه »مسیریاب« 
اشاره کرد و افزود: نقشه همراه تهران که در آن مسیریابی حمل و نقل عمومی در آن قرار 
گرفته است امروز در حال استفاده است و اطالعات به صورت آنالین از GPS اتوبوس ها 
گرفته می شود و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. نهایتا تالش کرده ایم اطالعاتی که در 

دست ما است به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد.

 پارک حاشیه ای یکی از دغدغه های شورای اسالمی شهر تهران است
وی پارک حاشیه ای را یکی از دغدغه های شورای اسالمی شهر تهران خواند و خاطر نشان 
ــاخت جامعی را  برای مدیریت کل پارک های حاشیه ای شهر تهران طراحی  کرد: زیرس
کرده ایم که به زودی به صورت آزمایشی در یکی از مناطق شهر تهران اجرایی خواهد شد 
و به  این  ترتیب این موضوع در سطح شهر نظم خواهد گرفت و مبنای آن نیز پرداخت 
الکترونیک است به شکلی که از کیف پول شهروندی در سامانه »تهران من« پرداخت ها 

انجام خواهد شد.
فرجود در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع شفافیت و تالش این سازمان برای 
تحقق آن اشاره کرد و افزود: شفافیت جزو دغدغه های کلیدی ما بوده است و در تعریف 
شهر هوشمند قطعا شفافیت بسیار حائز اهمیت است. سایت شفافیت توسط این سازمان 
ــهرداری تهران و  ــد و در حال  حاضر قراردادهای باالی 220 میلیون تومان ش طراحی ش
ــهرداری و اطالعات مدیران شهرداری بر روی آن قرار گرفته  همچنین عملکرد مالی ش
است که به زودی اطالعات دیگری در حوزه های شهرسازی نیز برای استفاده شهروندان بر 
روی این سامانه قرار می گیرد.  همچنین در آینده ای نزدیک اطالعات معامالت و مناقصات 

شهرداری طبق برنامه بر روی این سامانه قرار داده خواهد شد.
وی تاکید کرد: پرداخت الکترونیک کرایه های تاکسی نیز با همکاری شرکت های خصوصی 
در حال  پیگیری است که امیدواریم به زودی اجرایی شود. در حوزه کارت بلیت ها نیز به 
زودی در اتوبوس ها پذیرنده ها به روز رسانی خواهند شد. در حال  حاضر سه و نیم میلیون 

تراکنش کارت بلیت در شهر تهران داریم.





13
97

اه 
ن   م

�ا
آب�

/ 3
8  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

24

پروژه های کاربردی رشکت اتصال صنعت میانه در زمینه شبکه رادیویی لورا ترشیح شد

ترشیح اقدامات »رشکت اتصال صنعت میانه« در حوزه »شبکه رادیویی لورا«

دکتر فرهاد پوالدی، عضو هیات علمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و مشاور تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه در گفت و گو با ماهنامه نسل چهارم، 
گفت: رادیوی لورا، رادیویی در باند آزاد است که چند سال گذشته توسط شرکتی فرانسوی ثبت اختراع شد و بعدها توسط شرکت Semtech آمریکا خریداری شد. همزمان 
دو پروژه در حال کار بود که یکی رادیوی Lora و دیگری Sigfox بود. تفاوتشان در این است که لورا متن باز است واپراتور Sigfox به طور انحصاری در دست شرکت سازنده 
است و همین موضوع باعث شد تا لورا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد هر چند به نظر می رسد Sigfox  نیز بخش هایی از بازار را بر اساس ویژگی های خود کسب خواهد 

کرد.
وی ادامه داد: این رادیوها به منظور استفاده در شبکه های سنسوری طراحی شده اند و با رویکرد استفاده از توان مصرفی پایین تهیه شده اند؛ به این معنی که اگر 
وسیله ای با باتری کار می کند، طول عمر آن باتری افزایش یابد و باند آزاد داشته باشد؛ به این معنا که نیازی به مجوز نداشته باشد واز طرفی حساسیت و گیرندگی 

خوبی نیز داشته باشد.

گفت وگوی
ماه

پوالدی خاطرنشان کرد: این پارامترها در طراحی و ساخت لورا مد نظر بود. در دنیا سازمانی 
به نام LoRa Alliance به وجود آمد که متشکل از شرکت های بزرگ بین المللی بود و 
اپراتورها و دانشگاه ها نیز در آن حضور داشتند و استانداردهای مرتبط با لورا را تحت عنوان 

LoRa WAN تدوین می کنند.
ــت و مخابرات عضو آکادمیک این  ــکده علمی کاربردی پس وی ادامه داد: از ایران دانش
 LoRa تشکل بین المللی بوده و بر اساس اطالعات بنده تنها دانشگاه ایرانی است که در
ــال گذشته به دلیل مشخصات منحصر  Alliance حضور دارد. وی گفت: طی چند س
 LoRa به فرد و قیمت ارزانی که لورا داشت، تجهیزات زیادی ساخته شد و شبکه های
WAN در سراسر جهان راه اندازی شده است و برای مقاصد مختلفی چون AMR یا 
قرائت کنتور از راه دور، کشاورزی، شهر هوشمند و حتی در ساختمان ها و در اینترنت اشیاء 
از این رادیو استفاده می شود و کاربردهای عملیاتی آن روز به روز در حال گسترش است. 
وی ادامه داد: در ایران شبکه گسترده ای که آماده کار عملیاتی برای استارتآپ ها یا سایر 
شرکت ها باشد هنوز آماده نیست؛ هرچند کارهایی صورت گرفته است و فعالیت هایی 

توسط دانشگاه ها و بخش خصوصی انجام شده است.
وی افزود: سال 1395 قراردادی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه 
تدوین استانداردها و ضوابط استفاده از لورا بر اساس مشخصات رادیوئی و فرکانسی ایران 
منعقد کردیم و در فازهای بعدی طراحی نمونه داخلی این رادیو بود که انجام شد. در نهایت 
اجرای شبکه پایلوت با استفاده از رادیوهای تولید داخل نیز انجام شد و در آبان 96 پروژه 

تحویل رگوالتوری شد.
ــتفاده دانش فنی به دست آمده در همان پروژه در  وی ادامه داد: پروژه پایلوتی را با اس
بنادر الفت و پهل در استان هرمزگان با استفاده از شبکه رادیویی لورا انجام دادیم، یعنی 

ورود و خروج شناورهایی که مسافر و بار به بندر جابه جا می کنند به صورت خودکار 
ثبت می شود و این اطالعات به نرم افزار سامانه جامع دریایی لینک می شود. این سامانه 

تا قبل از این جریان، اطالعات را به صورت دستی وارد سیستم می کرد.
ــرعت انجام می شود، تخلیه و بارگیری سریع و  پوالدی گفت: به دلیل ترددی که به س
ــناورها زیاد است، لذا امکان ثبت دستی وجود ندارد،  همچنین در ایام تعطیل تردد ش
ــد، ابتدا دو  ــناور نصب ش ــبکه پایلوت که در تیرماه 97 روی پنج ش بنابراین در این ش
ایستگاه زمینی در بندر پهل و الفت طراحی و نصب شد وپنج Node لورا بر روی پنج 
فروند شناور نصب شد و در آن شبکه WSN مبتنی بر رادیوی لورا، پارامترهای مختلفی 
از شناورها را رصد می کنیم و ورود و خروج و پهلوگیری شناورها را به صورت خودکار 
در سامانه ثبت می کنیم. با این کار امکان خطا کاهش پیدا کرده و امکان دست کاری 

سیستم غیرممکن است. 
ــبکه لورا دقیقا از محصوالت بومی که در سال 96  ــاخت ش وی ادامه داد: در طراحی و س
طراحی و ساخته شده است استفاده کرده ایم. امیدواریم با رایزنی های مدیران سازمان برای 

بنادری که چنین شرایطی را دارند همکاری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکت اتصال صنعت میانه )ESM( بنابر نیاز موجود کشور، پروژه ای 
را در زمینه سنسورهای کشاورزی مبتنی بر رادیوی لورا تعریف کرده و محصول نهایی در 
آینده نزدیک معرفی می شود. این سنسورها توان مصرفی بسیار اندکی داشته و در عین 
حال ارزان و دارای برد بلندی هستند و برای هوشمند سازی آبیاری مزارع و باغ ها قابل 

استفاده می باشند. 
پوالدی در پایان افزود: در حال حاضر آبیاری مزارع به صورت سنتی انجام می شود و 
اغلب اوقات بیش از میزان مورد نیاز است، بنابراین هدررفت آب زیاد بوده و باعث تلفات 
آب می شود. با سنسورهای مبتنی بر رادیوی لورا، زمان آبیاری را تشخیص می دهیم، به 
مرکز کنترل اعالم می شود و زمان شروع و اتمام آبیاری اعالم می شود و در نهایت زمان 

قطع آب به مرکز کنترل اعالم شده و از هدر رفت آب جلوگیری می شود. 

زهرا طاهری 
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محصوالت تاشو در منایشگاه CES 2019 خواهند تاخت!

عملکرد اینتل فراتر از پیش بینی ها بود!

حمللزه فاتح

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که ال جی نیز قصد دارد همچون برخی 
دیگر از رقبای خود در جریان برگزاری نمایشگاه CES 2019 از گوشی و تلویزیون 

تاشو و انعطاف پذیر خود رونمایی کند.
با توجه به آنکه اخبار گسترده ای از محصوالت تاشو و انعطاف پذیر در چند ماه اخیر 
در فضای مجازی منتشر شده است، شرکت های تولیدکننده موبایل و غول های 
تکنولوژی بسیاری به فکر طراحی، توسعه و عرضه چنین محصوالتی افتاده و اخیرا 
ــز اعالم کرده اند که به زودی در آینده ای نزدیک از چنین محصوالتی رونمایی  نی

خواهند کرد.
ــان می دهد که ال جی قصد دارد در جریان برگزاری  حاال تازه ترین گزارش ها نش
ــگاه علم و فناوری موسوم به CES  2019 از دو محصول تاشو و منعطف  نمایش
خود پرده برداری کند که به احتمال زیاد، یک موبایل یا تبلت و یک تلویزیون با 

صفحه نمایش اولد تاشو خواهد بود.
این در حالی است که ال جی چندی پیش اعالم کرده بود که عجله ای برای معرفی 
ــو ندارد و همانند بسیاری از رقیبانش قصد ندارد عنوان  و عرضه محصوالت تاش

نخستین شرکت ارائه دهنده موبایل تاشو را از آن خود کند.
ــت، اما  ــگاه باقی مانده اس البته با اینکه زمان تقریبا زیادی تا برگزاری این نمایش
زمزمه های زیادی از سوی شرکت های مختلف تکنولوژی مبنی بر عرضه و معرفی 
محصوالت جدیدشان شنیده می شود.این طور که به نظر می رسد برخی دیگر از 
شرکت های دیگر تولیدکننده موبایل نیز احتماال قصد دارند از محصوالت تاشوی 

خود رونمایی کنند که این امر توجه خیل عظیمی از بازدیدکنندگان و عالقمندان به 
حوزه فناوری را به سمت و سوی آنها جلب خواهد کرد.

البته به نظر می رسد همانطور که قبال گفته شده بود، سامسونگ و هواوی قصد دارند 
ــایر تولیدکنندگان موبایل گوشی هوشمند با نمایشگر  خیلی زودتر از ال جی و س
تاشوی خود را معرفی کنند چراکه پیشتر گفته بودند در اواخر سال جاری میالدی 

این محصول را معرفی و احتماال روانه بازار خواهند کرد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری بر این باورند که تم اصلی 
ــگاه علم و فناوری آینده میالدی، معرفی از محصوالت تاشو و انعطاف پذیر  نمایش

خواهد بود.

شرکت اینتل با انتشار گزارش مالی سه ماهه خود در سال جاری میالدی نشان داد 
که از درامد 19.16 میلیارد دالری خود، 6.4 میلیارد دالر سود کسب کرده است.

با توجه به آنکه همواره شرکت های مختلف فعال در حوزه های گوناگون همچون 
ــال، اقدام به انتشار گزارش مالی و ارائه  غول های تکنولوژی با اتمام هر فصل از س
عملکرد خود می کنند، حاال شرکت اینتل نیز با ارائه این گزارش از عملکرد خود در 

سه ماهه سوم سال جاری 2018 میالدی خبر داده است.
اینتل با انتشار چنین گزارشی نشان داد که بسیار بهتر از پیش بینی تحلیلگران عمل 
کرده و موفق شده است که با همکاری در کسب و کار دیتاسنترها و افزایش تقاضا 

برای تراشه های پردازنده رایانه سود بسیار باالیی را برای خود رقم بزند.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری برآورد کرده اند با توجه 
به عملکرد موفقیت آمیز و فراتر از انتظار اینتل، انتظار می رود که این شرکت بزرگ 
ــد و افزایش 39 درصدی در سودآوری،  ــت یابی به یک رش آمریکایی در کنار دس
عملکرد بسیار موفقیت آمیز و درخشانی را در سه ماهه چهارم سال جاری نیز برای 

خود به ثبت برساند.
با اینکه بسیاری از کارشناسان اینتل بر این باورند که جنگ تجاری چین و ایاالت 
متحده در  سودآوری و درآمدزایی بسیاری از شرکت های آمریکایی از جمله اینتل 
تاثیر گذار خواهد بود اما متخصصان و مقامات اینتل چنین چالش و مشکالتی را 
برای شرکت خود متصور نیستند و بر این باورند که این مسائل خللی در موفقیت 

اینتل ایجاد نخواهد کرد.
ــاخت اینتل،  ــت آمیز برای افزایش تقاضای پردازنده های س ــی از عوامل موفقی یک
آیفون های اپل هستند که با توجه به استقبال زیادی که کاربران همواره در سراسر 
ــان از آیفون های اپل می کنند، بنابراین تقاضای اپل برای دریافت و بکارگیری  جه

پردازنده نیز افزایش می یابد.
از طرفی دیگر، باب سوان، مدیرعامل اینتل در این خصوص خاطرنشان کرده است 
ــتریان تجاری و  ــوی مش که بخش اعظمی از تقاضا برای پردازنده های اینتل از س

شرکت های سازنده رایانه و دستگاه های الکترونیکی مخصوص بازی است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اینتل، فروش تراشه های مودم اینتل در سه 
ماهه سوم سال 2018 میالدی، با یک رشد و افزایش 131 درصدی مواجه بوده است 
و به همین دلیل نیز باید از این پس اینتل را تنها قطب تولیدکننده تراشه های مودم 
بدانیم چراکه دیگر کوالکام بعنوان بزرگترین رقیب اینتل، سهمی در تولید تراشه های 

مودم برای گوشی های آیفون ندارد.
درآمد بخش تولید پردازنده برای دیتاسنتر نیز به بیش از 25.9 درصد افزایش یافته 
و به 6.14 میلیارد دالر رسیده است که بسیار بیشتر از تصور و پیش بینی تحلیلگران 
بوده است. درامد بخش سخت افزاری اینتل نیز با یک رشد 15.5 درصدی به 10.23 
میلیارد دالر رسیده است که همه این اعداد و ارقام نشان دهنده عملکرد موفقیت 

آمیز این شرکت بزرگ است.
اینتل، یک شرکت تجهیزات رایانه ای در ایاالت متحده آمریکاست که در زمینه تولید 
سخت افزارهای رایانه و تلفن همراه، با تمرکز بر مادربورد، کارت شبکه، چیپ ست، 
بلوتوث و حافظه های فلش، انواع ریزپردازنده، نیم رسانا، مدارهای مجتمع، واحدهای 

پردازش گرافیکی و سامانه های نهفته فعالیت می کند.
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مایکروسافت مقام دوم سودآورترین رشکت جهان را به خود اختصاص داد

هنگام رسقت گوشی های آیفون، باید چکار کرد؟

ــودآورترین  ــرکت مایکروسافت مقام دوم س ــان می دهد که ش ــبات جدید نش محاس
شرکت های جهان را به خود اختصاص داده است.

شرکت آمازون یک شرکت تجارت الکترونیکی و پردازش ابری است که در پنجم جوالی 
ــد. این شرکت بزرگترین شرکت خرده فروشی مبتنی بر  ــال 1994 بنیان گذاری ش س
ــر جهان است. استفاده از سایت آمازون در میان مردم قاره آمریکا و  اینترنت در سراس

البته قاره اروپا روز به روز در حال افزایش است.
ــرکت مایکروسافت قرار دارد که بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده ی  در مقابل آمازون، ش
نرم افزار رایانه در جهان است. این شرکت که توسط بیل گیتس و پل آلن در سال 1975 
ــیس شد، در زمینه ی طراحی، توسعه، ساخت، صدور مجوز، پشتیبانی و  میالدی تاس

ارائه ی خدمات نرم افزاری برای وسایل کامپیوتری فعالیت می کند.
این دو شرکت به نحوی رقابت تنگاتنگی در کسب ارزش در بازار سرمایه دارند. شرکت 
ــهام مواجه بوده است،  ــال 2018 با افزایش 40 درصدی ارزش س آمازون از ابتدای س
درحالی که این افزایش ارزش سهام برای شرکت مایکروسافت فقط 25 درصد بود. به 
ــرکت آمازون بعد از  ــال 2018 تا به امروز، ش این ترتیب می توان گفت که از ابتدای س
شرکت اپل، رتبه ی دوم را در جدول رتبه بندی ارزش سهام به خود اختصاص داده  بود؛ 

همچنین از طرف دیگر شرکت مایکروسافت رتبه ی سوم ارزش بازار سهام را داشت.
شرکت مایکروسافت پس از خسارتی که در ماه آوریل متحمل شد، سرانجام توانست 

خودش را باال کشیده و مجددا به رقابت با آمازون در بازار سهام بازگردد. همچنین به 
تازگی اعالم شده است که طبق آمار، مایکروسافت دوباره جایگاه خود را به عنوان دومین 

شرکت قاره آمریکا در بازار سرمایه به دست آورده است.
گفتنی است؛ شرکت اپل هنوز هم با ارزش سهام بیشتر از یک تریلیون دالر، در رتبه  
اول قرار دارد. اپل در اول نوامبر نتایج سه ماهه  خود را اعالم خواهد کرد، پس باید منتظر 
باشیم تا ببینیم آیا تغییری در فهرست با ارزش ترین شرکت ها ایجاد خواهد شد یا خیر.

ــاید بزرگترین کابوس برای تمامی کاربران گوشی های هوشمند دزدیده شدن  ش
دستگاه موبایل آنها باشد، ولی با قابلیت Find My Phone قادر خواهند بود 

آن را ردیابی و محتویاتش را حذف کنند.
ــی همراه، گم  ــی کاربران گوش ــن ترس های زندگ ــا یکی از بزرگتری ــن روزه ای
ــدن یا سرقت گوشی های شان است چرا که آنها بر این باورند تمامی اطالعات  ش
ــارات مادی و  ــا با هم از بین خواهد رفت و متحمل خس ــان به یکج ارزشمندش

معنوی بسیاری خواهند شد.
ــمندتان دیگر در جیب یا کیف تان  ــوید گوشی هوش لحظه ای که متوجه می ش
ــد آن را در اطرافتان  ــعی می کنی ــماره تماس خود س وجود ندارد و هرچه با ش

ــایند و آزاردهنده است اما  ــوید، برای هر کسی بسیار ناخوش بیابید موفق نمی ش
بسیاری از ما در جوامع شلوغ و پرهیاهوی امروزی آن را تجربه کرده و یا تجربه 

خواهیم کرد.
یکی از بهترین قابلیت های دستگاه های الکترونیکی ساخت اپل که شامل گوشی هــای 
آیفون، تبلت های آیپد و لپ تاپ های مک بوک می شــود، Find My Phone بعنوان 
یک سرویس رایگان اپل است که به کاربران با دستگاه های مفقود و مسروقه این 
ــازی تنظیمات مربوطه، آیفون خود را ردیابی کرده و  امکان را می دهد با فعال س

اطالعات و محتویات ذخیره شده بر روی آن را حذف کنند.
ــاس گزارشی که در وب سایت Popular Mechanics آمده است، این  بر اس
سرویس و قابلیت به تمامی کاربرانی که دسترسی فیزیکی به دستگاه خود ندارند 
ــل )iCloud( به  ــق پلت فرم آی کالد اپ ــد داد از راه دور و از طری ــازه خواه اج
داده های ذخیره شده خود دسترسی پیدا کنند، آن را در صورت لزوم قفل کنند 
تا افراد غریبه و سارقان به آن دسترسی نداشته باشند، اطالعات خود را پاک کرده 

و در آخر یک پیام یا زنگ هشدار بر روی آن نصب و فعال کنند.
ــت که کاربران به منظور بهره مندی از این قابلیت باید تنظیمات  الزم به ذکر اس
ــان به سرقت رفته و یا گم شود، فعالسازی  مربوط به آن را قبل از آنکه گوشی ش
ــتفاده کنند. در غیر این صورت، آنها نمی توانند  کنند تا در صورت لزوم از آن اس

به دستگاه مسروقه خود دسترسی پیدا کنند.
ــی  ــازی این قابلیت در آیفون باید به تنظیمات )setting( گوش کاربران برای فعال س
مراجعــه کــرده و بعد به ســـراغ قسمــت آی کالد )iCloud( برونــد و گزینــه 
Find My Phone را فعالسازی کنند. برای فعالسازی آن در  لپ تاپ های مک بوک 
نیز باید کاربران  به قسمت system preferences در رایانه خود مراجعه کرده و 

با رفتن به بخش آی کالد )iCloud(، گزینه مذکور را فعال کنند.
ــایت icloud.com بروند تا با  از طرفی دیگر، کاربران باید با مراجعه به وب س
ــاب کاربری اپل خود و الگین شدن، بتوانند در کنار فعالسازی قابلیت  ورود حس

مربوطه دستگاه های اپل خود را ردیابی و پیدا کنند.
ــت گوشی و دستگاه های الکترونیکی شما را هرگز  این اقدامات گرچه ممکن اس
ــتتان نرساند، اما شما قادر خواهید بود از دسترسی افراد غریبه و ناشناس  به دس
به اطالعات شخصی و خصوصی خود جلوگیری کرده و در صورت لزوم آن را به 

طور کامل برای سارقان غیرقابل دسترسی و استفاده کنید.
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اولین آیفون مجهز به 5G تا دو سال آینده می آید

گوشی همراه تولیدکننده تصاویر سه بعدی به فروش می رسد

»اپل پنسل« 2018 رومنایی شد

 5G اپل قصد دارد نخستین گوشی هوشمند مجهز به پشتیبانی از فناوری شبکه
را در سال 2020 میالدی روانه بازار کند.

با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گسترش تالش و فعالیت  
ــرکت های مختلف تکنولوژی و اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توسعه  ش
زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک 
ماراتن و رقابت تنگاتنگ میان این غول های تکنولوژی درگرفته است و هر یک از 
ــند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی  آن ها در تالش
ــان قرار  ــل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانش و بهره برداری از جدیدترین نس

می دهند.
ــرکت آمریکایی اپل نیز تصمیم گرفته است در  ــد که سرانجام ش به نظر می رس
 5G خصوص عرضه گوشی هوشمندی که از فناوری نسل پنجم اینترنت همراه
پشتیبانی می کند، رویکرد خود را ابراز کند و از برنامه های خود در این باره سخن 

بگوید.
حاال تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی منابع آگاه ذکر شده در وب سایت 
ــتین گوشی آیفون  ــت که اپل قصد دارد نخس fast company حاکی از آن اس
مجهز به شبکه 5G خود را تا دو سال دیگر در بازارهای جهانی موبایل عرضه کند.
بر اساس اعالم اپل، این گوشی آیفون از مودم 8161 با قابلیت پشتیبانی از فناوری 
ــبکه اینترنت 5G پرسرعت برخوردار است و قرار است تا سال 2020 میالدی  ش

روانه بازارهای جهانی موبایل شود.

پیش از این شرکت های دیگری نیز اعالم کرده بودند که به منظور افزایش سودآوری و 
درآمدزایی و همچنین جلب نظر مشتریان و کاربران، قصد دارند گوشی های هوشمندی 

را که از فناوری نوین نسل پنجم اینترنت 5G  بهره می برند، استفاده کنند.
حال کارشناسان فعال در حوزه فناوری می گویند باید ببینیم که باالخره کدام یک 
ــتین شرکتی هستند که به معرفی و عرضه گوشی  از این غول های تکنولوژی نخس

هوشمند با پشتیبانی از این فناوری می پردازند.
ــتانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید  ــل پنجم شبکه تلفن همراه 5G ، اس نس

ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.

شرکت »رد« گوشی »هیدروژن وان« را که می تواند تصاویر سه بعدی تولید کند، به 
بازار عرضه کرد.به گزارش دیلی میل، اغلب گوشی های فعلی دارای یک سری اصول 
اولیه هستند که از این میان می توان به صفحه نمایش بزرگ، عمر طوالنی باتری و 
دوربین های خوب اشاره کرد. شرکت »رد«) Red( یک گوشی هوشمند را عرضه 

کرده است که با داشتن یک صفحه نمایش »هولوگرافیک« می تواند بدون نیاز به 
عینک خاصی، تصاویر سه بعدی تولید کند.

ــی با دو فیلم اصلی ارائه شده که به این فرمت تبدیل شده اند تا کاربران  این گوش
بتوانند فیلم هایی که خود با دوربین ضبط کرده اند را به اشتراک بگذراند.

هدف شرکت » Red« این است که سالیانه حدود 16 میلیون نسخه از این گوشی 
 )Hydrogen One( »را به فروش برساند.این گوشی که موسوم به »هیدروژن وان

است، هزار و 295 دالر قیمت دارد.
ــی  ــرکت »رد« اظهار کرد که گوش »جیم جانارد« )Jim Jannard( بنیانگذار ش

ساخت آن ها انقالبی در میان گوشی های هوشمند است.
نمایشگر گوشی 5.7 اینچ است و می تواند تصاویر سه بعدی خلق کند و همچنین 
توانایی پردازش صدای سه بعدی را نیز دارد. بدنه  این گوشی از جنس آلومینیوم یا 
ــارژ گوشی »هیدروژن وان« نیز در برابر گوشی »نوت 9« شرکت  تیتانیوم است.ش

سامسونگ، 12 درصد ظرفیت بیشتری دارد.

شرکت اپل از اپل پنسل 2018 خود رونمایی کرد. این رونمایی نه تنها برای اهالی قلم، بلکه برای هر فرد عالقه مند به 
اپل جذاب است.

نخستین نسخه از اپل پنسل در سال 2015 رونمایی شده است.
 اکنون نسخه جدید این محصول در دسترس عالقه مندان است، اما اپل پنسل جدید چه ویژگی هایی دارد؟

-امکان اتصال به آیپد پرو 2018،
-قابلیت شارژ وایرلس و تاچ،

،iOS رابط کاربری قدرتمند با سیستم عامل-
-امکان دسترسی و تغییر برنامه ها از طریق سیستم شخص ثالث،

- امکان تغییر رنگ متن برای کاربران خوش سلیقه،
-تنها محدودیت این محصول را می توان همگامی انحصاری با آیپد پرو2018 دانست.
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محصول جدید »پامل« کاربران آیفون را غافلگیر خواهد کرد

حضور شوکه کننده  گلکسی اس 10 سامسونگ!

آیفون XR قابلیت عکاسی پرتره از حیوانات را خواهد داشت

حسگر اثر انگشت یکپارچه گلکسی اس 10 سامسونگ تمام برندها را شکست می دهد!
ــیاری از موارد برای این برند  ــپوتنیک، گلکسی اس 10 سامسونگ در بس به گزارش اس
ــت برترین برند فروش موبایل محسوب می شود رکورد شکنی هایی  کره ای که سال هاس
انجام خواهد داد.خبری منتشر شده است که نشان می دهد سامسونگ در بخش حسگر اثر 
انگشت تغییرات جالبی خواهد داشت.با توجه به شایعات موجود باید شاهد عرضه حسگر اثر 
انگشت یکپارچه روی محصوالت این برند بود و نکته قابل توجه را باید پشتیبانی یک سوم 
این صفحه نمایش از این حسگر دانست.در حال حاضر برای این گوشی هوشمند شرایط 
در نظر گرفته شده بسیار مناسب خواهد بود و باید دید آیا سامسونگ می تواند فروش خود 
را در سال جاری افزایش دهد یا باز هم اسیر برندهای چینی که روز به روز گسترش پیدا 
می کنند می شود.در حال حاضر شرکت سامسونگ سهم کمتری را در مقایسه با سال های 
گذشته پیدا کرده است و به خوبی می داند یک اشتباه کوچک می تواند تمام این سال های 
غرور آمیز این برند را نابود کند.طبق آخرین اخبار برند سامسونگ در نیمه سوم سال 2018 
پرفروش ترین برند موبایل لقب گرفته است. اما به دلیل کاهش فروش این برند و قدرت 
گرفتن برند هوآوی که این روزها دومین برند پرفروش دنیا محسوب می شود، برند کره ای 
با تهدید جدی مواجه می شود.سامسونگ در سال 2018 نیز در بخش دوربین و پردازنده 

نتوانست برتری خاصی در مقایسه با این برند چینی پیدا کند و به همین دلیل به نظر 
می رسد در سال آینده باید شاهد تحوالت بسیار جالبی در گوشی های هوشمند این برند 

به خصوص گلکسی اس 10 سامسونگ بود.

گرفتن تصاویر پرتره از حیوانات نیازی به دوربین های حرفه ای iPhone XS ندارد 
ــن مستقل تصاویر پرتره حیوانات را ثبت  و کاربران قادر خواهند بود با یک اپلیکیش
کنند. iPhone XR با یک دوربین در پنل پشتی خود معرفی شد و می تواند تصاویر 
پرتره با کیفیتی را با همین یک دوربین ثبت کند اما یک نکته وجود دارد؛ در حال 

حاضر، وابستگی این دوربین به نرم افزار باعث شده است که با آن بتوان پرتره افراد 
ــا این حال، خیلی زود،  ــیای دیگر را. ب ــا کیفیت باال ثبت کرد نه حیوانات و اش را ب
کاربران می توانند انعطاف بیشتری از این دوربین ببینند. توسعه دهندگان اپلیکیشن 
دوربین Halide ادعا کرده اند که برنامه موبایلی آن ها قادر خواهد بود اطالعات عمقی 
بیشتری را نسبت به ثبت پرتره اشیا دریافت کند و توسعه این اپلیکیشن از حیوانات 
خانگی آغاز شده است. نقشه عمق این اپلیکیشن به صورت خام وارد برنامه می شود و 
این اپلیکیشن می تواند عکس های گرفته شده را به کیفیتی بهتر و رنگ های گرم تر از 
دوربین دوگانه iPhone XS ثبت کند مخصوصا در شرایطی که تفاوت سطح خاصی 

بین پیش زمینه و پس زمینه وجود ندارد.
هنوز مشخص نیست که قابلیت عکاسی پرتره از حیوانات چه زمانی به اپلیکیشن 
Halide اضافه می شود اما این قضیه می تواند درب عکاسی پرتره با دیگر اپلیکیشن ها 
را هم باز کند. این مسئله همچنین یادآور می شود که موفقیت های اپل منحصرا برای 
فناوری های این شرکت نیست و حتی عکس های آن ها هم با برنامه ها تغییر خواهند 

کرد حتی اگر قابلیت های پیشرفته XS در اختیار یک فرد نباشد.

شرکت پالم یک محصول جدید و عجیب و غریب را رونمایی کرده که اگرچه درست 
مثل یک آیفون کوچک شده است، اما واقعا آیفون نیست.اگر با خواندن دو خط باال 
متوجه ماجرا نشده اید بهتر است تصور کنید یک آیفون کوچک  دارید، به اندازه 
ای کوچک  که به راحتی به کف دست یا در جیب کوچکتان جا می شود، اما این 
یک آیفون نیست. حتی یک گوشی هم نیست این دستگاه 3. 3 اینچی محصول 
جدید پالم است، محصولی که رابط کاربری فوق العاده ای دارد و البته اندرویدی 
است.همانطور که اشاره شد پالم جدید یک تلفن نیست، اما همگام با تلفن شما 
کار می کند. هنگامی که می خواهید فیلم های مختلف را تماشا کنید، بازی کنید 
یا عکس های پرتره فانتزی داشته باشید، می توانید از این محصول استفاده کنید. 
ــما است.اگر جزو افرادی  درواقع این محصول نوعی مکمل فانتزی برای موبایل ش
هستید که با گوشی های کوچک مشکل دارند، این محصول مناسب شما نیست. 
اما جالب است بدانید این محصول به شدت برای افرادی که مایل نیستند همیشه 
گوشی اصلی خود را در دست بگیرند کاربردی است.البته عده ای معتقدند پالم برای 
تماشای فیلم یا تایپ کردن مناسب نیست. اما به نظر می رسد این محصول برای 

پخش موسیقی، ضبط تمرینات و سایر موارد مشابه کاربردی است. با توجه به این 
که دستگاه مذکور اندرویدی است می توان از آن برای همگام سازی اجرای متون و 

داده ها استفاده کرد.قیمت این محصول 350 دالر است.



13
97

اه 
ن   م

�ا
آب�

/ 3
8  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

30

بــازار

باتری گوشی های جدید اپل و گوگل به نسبت مدل های قدیمی بدتر است

اپلیکیشن کیبورد سامسونگ مجهز به حالت شناور می شود

معرفی ارگونومیک ترین ماوس سال

ــد تولیدی اپل و  ــی های جدی ــی هایی که بر روی کیفیت باتری های گوش بررس
گوگل صورت گرفته، نشان می دهد که کیفیت باتری های مدل های قدیمی تر این 
ــی ها بهتر از نمونه های تازه است.به گزارش اندروید اتوریتی، این مسئله به  گوش
خصوص در مورد مدل های تازه تر گوشی های پیکسل 3 گوگل و آیفون ایکس اس 
ــتی از گوشی های تازه ای که باتری های آنها بررسی  مصداق دارد. در میان فهرس

شده وضعیت گوشی گالکسی نوت 9 بهتر از بقیه است.
جفری فاولر محققی که این بررسی را انجام داده می گوید آزمایش های مختلفی را بر 
روی باتری های گوشی های هوشمند جدید انجام داده که هم مدل های اندرویدی و 

هم مدل های آی او اس را در بر می گیرد.
ــی های جدید  ــی های قدیمی تر بهتر از باتری های گوش وی از اینکه باتری های گوش

بوده اند، شگفت زده شده است.
به گفته فاولر باتری های هر دو گوشی پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال بهتر از گوشی 
پیکسل 3 بوده اند. اما باتری گوشی پیکسل 3 ایکس ال از دو گوشی قدیمی وضعیت 
ــت.در میان مدل های مختلف گوشی آیفون، باتری گوشی آیفون  ــته اس بهتری داش
ایکس بهتر از آیفون ایکس اس که به تازگی عرضه شده، بود. باتری گوشی آیفون 8 
پالس هم بهتر از آیفونهای ایکس اس و ایکس اس مکس است. البته باتری گوشی 
ــی ها داشته و حتی  آیفون ایکس آر بهترین عملکرد را در میان کل باتری های گوش

اندکی بهتر از گوشی گالکسی نوت 9 بوده است.

ــن کیبورد این شرکت برای گوشی های  سامسونگ اعالم کرده است که اپلیکیش
اندرویدی مانند جیبورد دارای حالت شناور می شود.

ــونگ این روزها سخت مشغول توسعه و ارتقای نرم افزارهای خود است و به  سامس
تازگی برنامه ریزی کرده تا یک قابلیت مهم را به اپلیکیشن اندرویدی کیبورد خود 
ــده است یعنی حالت  اضافه کند، قابلیتی که این اواخر به جیبورد گوگل اضافه ش
شناور. این قابلیت جدید هنوز روی دستگاه های گلکسی برای کاربران در دسترس 
نیست اما کسانی که یک نسخه بتای لو رفته از اندروید پای را که در روزهای اخیر لو 

رفته، روی دستگاه خود نصب کنند می توانند از این قابلیت بهره ببرند.
ــی ها و نرم افزارهای  افراد گروه XDA Developers که اخبار زیادی را درباره گوش
آن ها فاش می کنند، متوجه یک نسخه جدید از کیبورد سامسونگ در یکی از نسخه های 
بتای فاش شده اندروید Pie برای Galaxy S9 و +S9 و Galaxy Note 9 شده اند. 
این اپ آپدیت شده شامل یک حالت شناور است که به کاربران اجازه می دهد کیبورد 

را به هر جای صفحه نمایش که می خواهند، انتقال دهند.
این حالت شناور جدید کیبورد سامسونگ می تواند در فهرست تنظیمات کیبورد 

فعالسازی شود جایی که گزینه هایی مانند حالت استاندارد کیبورد و حالت استفاده با 
یک دست کیبورد هم در آن دیده می شود. نسخه جدید کیبورد سامسونگ ممکن 
است در کنار اولین آپدیت اندروید Pie 9.0 عرضه شود اما بهتر است تاریخ دقیقی 

برای آن مشخص نکنیم چرا که هنوز چیزی قطعی نیست.

شرکت الجیتک از جدیدترین ماوس خود رونمایی کرد. هدف اصلی این ماوس باال بردن 
ظرفیت های حرکتی کاربران است. الجیتک اغلب از محبوب ترین برندها بین کاربران 

محسوب می شود.
ــه کامپیوتر را با یک ماوس اختصاصی می دهد.  این ماوس به کاربران امکان کنترل س
افزون بر این ها ماوس مذکور کاربران را قادر به کپی کردن و  ارسال اطالعات بین سه 

کامپیوتر را می کند.
به این ترتیب این ماوس جدید می تواند به به صورت یکپارچه متن، فایل ها و تصاویر را 
بین کامپیوترها به گردش درآورد.  این ماوس های جدید که                                نام 
ــرفته در حوزه طراحی ارائه می دهند که در نوع خود بی نظیر  دارند، ویژگی هایی پیش

است.
این ماوس جدید قدرت کنترلی چشمگیر دارد و با سنسور فوق دقیق خود تقریبا در هر 
سطحی باالترین عملکرد را ارائه می دهد، حتی این ماوس روی شیشه هم کار می کند.

شما می توانید این ماوس را حتی روی شیشه حرکت دهید. افزون بر این ها می توانید با 
استفاده از کابل شارژ این محصول را به کامپیوتر خود وصل کنید و در عرض سه دقیقه 
یک شارژ اورژانسی دریافت کنید.قیمت این محصول در وب سایت رسمی الجیتک 100 

دالر تعیین شده است.

MX Master 2S
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آینه ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند!

سامسونگ رقیبی جدی برای مایکروسافت به شامر می رود!

قوی ترین عینک هوشمند سال رومنایی شد

یک استارتاپ نه چندان سرشناس نوعی عینک هوشمند طراحی کرده که به کاربران 
ــیاری از  ــمند رقیبی جدی برای بس ــی متعدد ارائه می دهد. این عینک هوش امکانات

شرکت های تولید کننده عینک های هوشمند خواهد بود.
ــاده دارد اما امکاناتی متعدد ارائه می دهند که حتی  ــمند ظاهری س این عینک هوش
ــرکت های سرشناس مثل گوگل و اینتل نیز موفق به ثبتشان نشده اند. در ادامه به  ش

برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم:
-قابلیت اعالن های آب و هوا

-خواندن پیام های متنی
-اتصال به الکسا

-قابلیت ثبت سفارش هایی مثل درخواست اوبر
-قابلیت اتصال بلوتوثی به تلفن همراه کاربر

ــات را به چهره  ــت که اطالع ــمند دارای یک پروژکتور کوچک اس -این عینک هوش

مصرف کننده منتقل می کند
در حال حاضر، شرکت نورث سرمایه گذارو حامی این عینک هاست که با نام »فوکال« و 
با قیمت یک هزار دالر به فروش می رسند. بر اساس گزارش های این شرکت قرار است 

عینک مذکور تا اواخر سال جاری آماده عرضه به بازار جهانی می شود.

ــونگ به تازگی در جریان رویدادی در نیویورک از تبلت جدیدی تحت عنوان  سامس
گلکسی بوک 2 که از سیستم عامل ویندوز 10 بهره می برد، رونمایی کرده و از این پس 
رقیب جدیدی برای مایکروسافت به شمار خواهد رفت. از آنجایی که بیشتر تبلت های 
موجود در بازار از سیستم عامل های موبایلی نظیر اندروید و آی اواس بهره می برند، حاال 
رونمایی از یک تبلت مبتنی بر سیستم عامل ویندوز 10 که به طور معمول برای رایانه ها 
عرضه می شود، توجه خیل عظیمی از کاربران در دنیای تکنولوژی را به سمت و سوی 
خود جلب کرده است.  سامسونگ به تازگی با معرفی این تبلت جدید مبتنی بر ویندوز 

10 از قابلیت های این محصول نیز سخن گفته است که از مهم ترین آنها می توان به 
عمر باتری 20 ساعته، پشتیبانی از فناوری شبکه LTE و پردازنده اسنپدراگون 845 
کوالکام اشاره کرد.البته این در حالیست که نسخه ویندوز 10 اس بکاررفته در این 
تبلت نسبت به نسخه مشابه رایانه و اصلی آن، از قابلیت و امکانات کمتری برخوردار 
است و کاربران تنها قادر خواهند بود برنامه های موردنظر خود را از فروشگاه نرم افزاری 
مایکروسافت، بعنوان توسعه دهنده سیستم عامل ویندوز، تهیه و دریافت کنند. با این 
حال، کاربران و مشتریان این محصول می توانند به صورت رایگان سیستم عامل این 
دستگاه را به ویندوز 10 معمولی ارتقا دهند.بر اساس اطالعاتی که در وب سایت های 
مختلف نظیر Ars Technica ذکر شده است، می توان دریافت که صفحه نمایش 
 S Pen امولد گلکسی بوک2، 12 اینچ بوده و از قلم مخصوص سامسونگ موسوم به
نیز پشتیبانی خواهد کرد تا روند نوشتن و طراحی را بر روی این تبلت جدید تسهیل 

و تسریع بخشد.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سامسونگ با معرفی یک محصول مبتنی بر 
ویندوز 10 که ترکیبی از یک تبلت و رایانه محسوب می شود، به رقابت تنگاتنگی 
ــافت بعنوان شرکت توسعه و ارائه دهنده محصوالت سرفیس مبتنی بر  با مایکروس
ویندوز پرداخته است و از این پس بزرگترین و جدیدترین رقیب شرکت آمریکایی 

مایکروسافت به شمار خواهد رفت.

ــمندی ساخته شده که با تحلیل پوست فرد، حداقل 10 عیب  به تازگی آینه هوش
ــد و به او می گوید از چه محصوالتی برای رفع آن  ــورت کاربر را ردیابی می کن در ص
 Mini Premium ــمند به نام ــرکت HiMirror آینه ای هوش استفاده کند.ش
ــاخته که به افراد می گوید قبل از خروج از خانه صورتشان بی عیب است یا خیر. س

Mini Premium در حقیقت دوربینی است که درون یک نمایشگر لمسی تعبیه 
شده تا تصویر صورت فرد را نشان دهد. اما این تمام ماجرا نیست. این آینه مجهز به یک 
دستگاه تحلیل پوست به نام Skin Analysis Engine X)نسخه 4.0( است. این 
گجت صورت فرد را بررسی می کند و حداقل 10 عیب مانند چین و چروک، خطوط 
عمیق، حلقه های سیاه، نقاط تیره، نقاط قرمز، زمختی پوست، منافذ باز پوست، کم 
آبی پوست و رنگ پوست را می یابد.آینه هوشمند پس از ردیابی عیوب صورت، به شما 
می گوید دقیقا به چه محصوالت زیبایی نیاز دارید تا این مشکالت را برطرف کنید. 
ــاس  ــمت ارتباط آینه با کاربر به نام My Beauty Box، فرد می تواند براس در قس
پوست و شرایط آب وهوایی محصوالت مورد نیاز خود را بیابد و همچنین سابقه ای از 
محصوالتی را ببیند که قبال استفاده شده است. مینی می تواند تغییرات در ظاهر فرد 
را با گذر زمان رصد کند.عالوه برآن مینی دارای ویژگی های دیگری است. این گجت 

می تواند به 5 شیوه مختلف نورپردازی انجام دهد و نقاطی از صورت را دوتا سه برابر 
بزرگتر نشان دهد.در کنار این موارد می تواند تقویم گوگل را به کاربر نشان دهد و به 
فیس بوک، اینستاگرام و اسپاتیفای متصل شود.این محصول که با قیمت 300 دالر 

پیش فروش شد، از اوایل نوامبر وارد بازار شده است.
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تینا ضمیری آذر

تنفر از بیل گیتس علت پیشرفت موسس علی بابا بود!

محبوب ترین وب سایت های جهان کدامند؟

ابداع سیستم وای فای مخصوص خودرو

آن سوی
مرزها

موسس علی بابا و چهره سرشناس حوزه فناوری برای نخستین بار پرده از یک راز بزرگ 
برداشت و گفت که علت پیشرفتش تنفر شدید از بیل گیتس بوده است.

ــده تالشی  ــخنرانی گفت که تنفرش از بیل گیتس باعث ش جک ما در جریان یک س
ــت بدانید که بیل گیتس، بنیانگذار  ــد.جالب اس ــرفت داشته باش مضاعف برای پیش
ــیاری از کارآفرینان موفق است، به ویژه برخی از  ــافت، منبع الهام بخش بس مایکروس
کارآفرینان که در حوزه فناوری فعالیت می کنند. اما به نظر می رسد نوع الهام بخشی بیل 
گیتس برای جک ما متفاوت بوده است.جک ما در این خصوص می گوید: »هنگامی که 

جوان بودم، از بیل گیتس متنفر بودم زیرا فکر می کردم که مایکروسافت تمام فرصت های 
پیشرفت در تکنولوژی را به دست آورده است«.

رئیس شرکت علی بابا ادامه داد: »من تصور می کردم آی بی ام و اوراکل تمام فرصت های 
شغلی را به خود اختصاص خواهند داد.«  ما گفت: هنگامی که برای اولین بار در سال 
ــوی چنین  ــتم که قیمت ها از س ــروع به کار کردم، اعتقاد داش 1999  در علی بابا ش

شرکت های بزرگی انحصاری شده و امثال من هیچ شانسی برای موفقیت ندارند.«
اما به نظر می رسد این دیدگاه جک ما به مرور زمان تغییر کرده است. او ادامه داد: به 
زودی متوجه شدم این گیتس یا اشخاص دیگر نیستند که مسیر من را ناهموار می کنند. 

بلکه خودم هستم.
ما اشاره کرد: »اکثر مردم در حال شکایت هستند. اگر بتوانید مشکالت را حل کنید، 
این یک فرصت عالی برای شما است.برای ما، این بدان معنا بود که تکنولوژی ساده تر و 
ارزان تر که می توانست توسط علی بابا و میلیون ها کسب و کار کوچک مورد استفاده قرار 

گیرد را معرفی کند و امیدواریم در این پلتفــرم موفق تـر باشــد.«
ما ادامه داد:»هزینه استفاده از این فناوری برای ما بسیار گران بود، بنابراین مجبور به 
نوآوری بودیم. ما مجبور بودیم یک تکنولوژی جدید را طراحی کنیم که به اندازه کافی 
ساده باشد.در واقع، اغلب نوآوری ها به همین شیوه رخ می دهند. نه به این دلیل که مردم 

می خواهند، بلکه به دلیل اینکه آنها مجبورند ادامه دهند.«
ــت بدانید که از تقریبا دو دهه پیش تا کنون جک ما ارتباط نزدیکی با بیل  جالب اس

گیتس داشته و بنیاد بیل و ملیندا گیتس را ستایش کرده است.

تازه ترین گزارش منتشر شده از محبوب ترین و پربازدیدترین وب سایت های جهان نام 
برده است.

ــایت thenextweb، کاربران اینترنت در جهان که این روزها سهم  به گزارش وب س
بسیار بیشتری از استفاده از شبکه جهانی وب را به نام خود ثبت کرده اند، حاال به نظر 
می رسد که از برخی از وب سایت های عمومی و یا شبکه های اجتماعی استقبال بیشتری 

کرده اند.
جدیدترین گزارش ها و آمارهای بدست آمده که از سوی محققان فعال در دو موسسه 
ــت، نشان میدهد که  ــا جمع آوری و منتشر شده اس ــیمیالروب و الکس تحقیقاتی س
سایت های گوگل، یوتیوب، فیسبوک، Baidu و ویکی پدیا به ترتیب جایگاه نخست تا 
پنجم فهرست پربازدید ترین و محبوب ترین وب سایت های جهان را به خود اختصاص 

داده اند.
بر اساس فهرستی که این دو موسسه ارائه داده اند، میتوان دریافت که هر کاربر مدت 
زمانی را که صرف گشت و گذار در آن را می کند به طور متوسط در یک شبانه روز در 
وب سایت گوگل حدود 7 دقیقه، در یوتیوب حدود 8 دقیقه، در فیس بوک 9 دقیقه، در 
بایدو 7 دقیقه، در ویکی پدیا حدود 4 دقیقه، در یاهو حدود 3 دقیقه، در توییتر 6 دقیقه، 

در اینستاگرام حدود 5 دقیقه و در آمازون حدود 7 دقیقه است.
آمار منتشرشده از سوی GlobalWebIndex نیز نشان می دهند که 9 نفر از هر 10 
نفر کاربر اینترنت، در هر ماه از تقریبا یک فروشگاه آنالین بازدید می کنند و سه چهارم 

آنها نیز در آخریک محصول را از این فروشگاههای اینترنتی خریداری می کنند.

یک شرکت خودروسازی سیستم وای فای مخصوص خودرو ابداع کرده است. بنابراین 
سرنشینان خودرو می توانند همزمان از خدمات اینترنتی استفاده کنند.

به گزارش پرس اسوسیشن، شرکت خودروسازی بنتلی ادعا می کند نخستین سیستم 
وای فای خودرو قابل اعتماد و ایمن را ابداع کرده است.

ــرکت انگلیسی یک روتر ساخته که در کف خودروها تعبیه می شود. همچنین  این ش
بنتلی تصمیم دارد تا 2019 میالدی آن را در تمام خودروهای خود به کار گیرد.

ــتفاده از سه سیم کارت درون  ــبکه ای به نام Advanced Connectivity با اس ش
روتر، هنگام حرکت خودرو اینترنت را برای سرنشینان فراهم می کنند.

این سیستم در آزمایش ها عملکرد خوبی داشته است و شرکت اکنون مشغول بررسی 
شیوه استفاده از این فناوری برای مشتریانش است.

با کمک این فناوری سرنشینان می تواند هنگام سفر در خودرو به طور همزمان به صورت 
زنده تماس اسکایپ برقرار و برنامه های تلویزیونی تماشا کنند.
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انتشار آمارهای محبوبیت برندها و پلتفرم های مجازی بین نوجوانان

هکرهای چینی اطالعات شرکت های هوانوردی را به دست آوردند!

آهنگ های مورد عالقه خود را به عنوان استوری اینستاگرام منتشر کنید

آن سوی
مرزها

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد نرخ محبوبیت اینستاگرام بین نوجوانان بیش از 
ــنپ چت است. این در حالی است که تا مدتی پیش اسنپ چت از اهمیت باالتری  اس
ــنی نوجوان برخوردار بود.نتایج این نظرسنجی نشان می دهد؛ 85 درصد  بین قشر س
ــانه های اجتماعی اینستاگرام حداقل یک بار  ــی از پلت فرم رس از نوجوانان مورد بررس
ــت که این رقم برای اسنپ چت حدود 84  ــتفاده می کنند. این در حالی اس در ماه، اس
ــدن است و روندی  ــتاگرام در حال محبوب ش ــت.البته با وجود آن که اینس درصد اس
صعودی را طی می کند، محبوبیت فیسبوک بین جوانان در حال نابودی است. بر اساس 
ــاله ها فیس بوک را در پاییز سال 2018  ــنجی مذکور، فقط 28 درصد از 15 س نظرس
ــتفاده از فیسبوک بین نوجوانان تا  ــتفاده می کنند ، این در حالی است که نرخ اس اس
ــت بدانید به علت افزایش محبوبیت  ــال پیش بالغ بر 40 درصد بود. جالب اس دو س
اینستاگرام ، تعداد درخواست های بازاریابان برای تبلیغات در این پلتفرم رو به افزایش 
ــت. اینستاگرام همچنان نشان دهنده تسلط در فروش است، زیرا نوجوانان به طور  اس
عجیبی ترجیح می دهند مارک های محبوب خود را از کانال اینستاگرام تهیه کنند.حدود 
ــتاگرام محصوالت محبوب  70 درصد از نوجوانان می گویند ترجیح می دهند با  اینس
خود را یافته و سفارش دهند. این بررسی در ایاالت متحده آمریکا  روی حدود 8،600 
نوجوان با میانگین سنی 16 سال انجام شده است.جالب است بدانید آمازون نیز با  47 

درصد، محبوب ترین وب سایت خرید بود و نایک با 5 درصد در رتبه دوم ایستاده است.
در بخشی دیگر از این پژوهش می بینیم که نوجوانان هر روز 38 درصد از وقت خود را 

صرف تماشای نتفیلیکس می کنند، که 33 درصد از آنها از یوتیوب استفاده می کنند.
اپل نیز  سهم خود را از بازار ساعت مچی در میان نوجوانان به 17 درصد افزایش داد و 
در رتبه دوم قرار گرفت.نایک نیز جایگاه خود را  به عنوان شماره یک خرده فروشی در 

بین نام تجاری محبوب در میان نوجوانان ثبت کرد.

وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا به تازگی اعالم کرده است که هکرهای چینی 
سالیان سال سرورهای شرکت های فعال در حوزه هوا و فضا را هک کرده و به اطالعات 
آنها دسترسی پیدا می کرده اند.با توجه به گسترش حمالت سایبری و هک وب سایت و 
سرورهای شرکت های مختلف و نهادهای امنیتی، دولتی و حوزه های علمی حساس در 
جهان، حاال به تازگی پژوهشگران و محققان فعال در زمینه امنیت سایبری با همکاری 
وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا دریافته و اعالم کرده اند که در سال های پیش 

هکرها و مجرمان سایبری تحت حمایت دولت چین به سرورهای شرکت های هوانوردی 
ــری  ــوردی حمله و نفوذ کرده و به حجم زیادی از اطالعات محرمانه و فوق س و فضان
آنها دسترسی پیدا کرده اند.در این گزارش که 31 اکتبر 2018 میالدی تحویل وزارت 
دادگستری ایاالت متحده داده شده است، نام 10 نفر از عامالن این حمالت سایبری و 
هکرهای چینی به چشم می خورد که در صدر فهرست مظنونان این واقعه قرار گرفته اند.

ــود ماموران و افسران نهادهای  ــاس گزارش وب سایت the verge، گفته می ش بر اس
ــی به اطالعات محرمانه مربوط به  ــی و وزارت اطالعات چین به منظور دسترس امنیت
ــرورهای  طراحی موتورهای توربو فن بکار رفته در هواپیماها و جت های تجاری، به س
شرکت های سازنده این محصوالت هوانوردی حمله کرده و حجم عظیمی از اطالعات 
موجود در آن را به سرقت برده اند.در این گزارش همچنین ذکر شده است که هکرهای 
ــرور و اطالعات مربوط به یک  ــال 2010 تا سال 2015 میالدی، س چینی از اوایل س
ــوی فعال در این حوزه را که با یک شرکت آمریکایی دیگر در خصوص  ــرکت فرانس ش
طراحی و تولید این موتورهای توربو فن همکاری می کرد، هدف حمالت سایبری خود 
قرار داده اند و داده های حساس و محرمانه موردنظر خود را  به سرقت برده اند.به گفته 
کارشناسان، هکرهای چینی به منظور ساخت و طراحی محصوالت مشابه با موتورهای 

مذکور این اطالعات خطیر و حساس را به سرقت برده اند.  

شرکت ساندکالد از این پس به کاربران این امکان را می دهد تا آهنگ های موردعالقه خود 
را به صورت استوری اینستاگرام درآورده و به اشتراک بگذارند.ساندکالد که یکی از بزرگترین 
پلت فرم های پخش و اشتراک آنالین موسیقی است به تازگی اعالم کرده است که کاربران 
ــبکه  ــتوری در ش از این پس قادر خواهند بود آهنگ های موردعالقه خود را به صورت اس
اجتماعی اینستاگرام برای دوستان خود به اشتراک بگذارند.سرویس اسپاتیفای نیز چند ماه 
ــابهی را در اختیار کاربرانش قرار داد تا  پیش در ماه مه میالدی بود که چنین قابلیت مش
بتوانند موسیقی های موردعالقه خود را با اینستاگرام یکپارچه سازی کرده و آن را استوری 
کنند.وب سایت the verge گزارش داده است: با توجه به افزایش محبوبیت شبکه اجتماعی 
اینستاگرام در میان کاربران، به نظر می رسد که شرکت های بیشتری قصد دارند با آن همگام 
شده و برای کاربران خود قابلیت های جدیدی را به ارمغان بیاورند و از آنجایی که اینستاگرام به 
تازگی قابلیت افزودن موسیقی به پشت زمینه استوری های خود را اضافه کرده است، کاربران 
بسیاری در سراسر جهان از این ویژگی جدید استقبال بی نظیری نشان داده اند.حاال ساندکالد 
نیز با چنین اقدامی به کاربران اینستاگرامی در دو پلت فرم اندروید و آی اواس )iOS( اجازه 

می دهد تا با امکان انتشار موسیقی بعنوان استوری از این برنامه بهره بیشتری ببرند.



اپل راه نفوذ پلیس به آیفون را بست

90 درصد برنامه های اندرویدی اطالعات کاربران را جمع آوری می کنند

یوتیوب به ابزار نفرت پراکنی تبدیل می شود!
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اپل توانسته است در آخرین نسخه از سیستم عامل آی اواس دسترسی تمامی ابزارهای 
نفوذ به گوشی های آیفون را به شدت محدود و قطع کند.با توجه به آنکه این روزها مساله 
محافظت از حریم خصوصی و اطالعات شخصی کاربران و همچنین امنیت سایبری از 
اهمیت خاص و بسزایی برخوردار شده است، حاال شرکت اپل نیز تصمیم گرفته است 
به ارتقای امنیتی گوشی های هوشمند خود بپردازد و بدین منظور مدعی شده است که 
توانسته دسترسی هر گونه شخص و نهاد امنیتی و قضایی را در آخرین نسخه از سیستم 

عامل آی اواس، به شدت محدود و قطع کند به گونه ای که حتی پلیس نیز همچون قبل 
قادر نخواهد بود از طریق ابزارهای رایج و متداول خود نظیر GrayKey استفاده کند.

در گزارش وب سایت BGR که برای نخستین بار مجله فوربز از آن خبر داد، آمده که 
اپل موفق شده است تمامی ابزار و تکنیک های هک و نفوذ به گوشی های آیفون را به طور 
کامل از دسترس خارج کند تا نهادهای امنیتی و پلیس نیز نتوانند بدون اجازه کاربران 
ــیاری از نیروهای پلیس و  به حریم خصوصی کاربران آیفون راه پیدا کنند.تاکنون بس
دستگاههای قضایی در ایاالت متحده آمریکا از ابزارهای متعددی که مشهورترین آن 
GrayKey نام دارد، استفاده می کردند تا از اطالعات کاربران مورد نظر خود جاسوسی 
کرده و به حریم خصوصی آنها وارد شوند.حاال اپل با این کار به همه اثبات کرده است 
که حفظ حریم خصوصی کاربرانش و ارتقای امنیت سایبری برای این شرکت آمریکایی 
همچنان در اولویت نخست قرار دارد و در این رابطه با هیچ کدام از نهادهای قضایی و 
حکومتی راه نخواهد آمد.به گفته یکی از مقامات فعال در سازمان پلیس شهر روچستر 
ــخه iOS 12، این ابزار مورد استفاده توانایی و  ــار نس ــوتا، پس از انتش در ایالت مینس
قابلیت های خود را برای استخراج اطالعات موردنیاز پلیس از دست داده است و فقط 
می تواند به صورت کامال جزئی اطالعات اندک و مختصری را از آیفون بیرون بکشد که 

اهمیت چندانی برای پلیس و نیروهای قضایی و امنیتی نخواهد داشت.

بالغ بر 90 درصد از اپلیکیشن های موجود در فروشگاه گوگل پلی استور، اطالعات کاربران 
را جمع آوری می کنند.پژوهشگران و محققان امنیت سایبری فعال در دانشگاه آکسفورد به 
تازگی دریافته و اعالم کرده اند که خیل عظیمی از اپلیکیشن ها و برنامه های اندرویدی که 
در فروشگاه آنالین و اینترنتی گوگل پلی استور نیز وجود دارند، دسترسی های گسترده ای 
به اطالعات شخصی و حریم خصوصی کاربران دارند چراکه قادرند به بهانه های مختلف 
ــط  ــی که توس ــاس گزارش داده های موردنظر خود را از کاربران جمع آوری کنند.بر اس
فایننشال تایمز منتشر شده است، این اطالعات که شامل مکان جغرافیایی، جنسیت، 
سن و اطالعات مربوط به سایر اپلیکیشن های نصب و استفاده شده توسط کاربر می شود، 
ــرکت های توسعه  در اختیار این برنامه های اندرویدی قرار می گیرد و در صورت لزوم، ش
ــتفاده  ــو اس ــت آورند و از آن س دهنده مذکور قادر خواهند بود داده های مربوطه را بدس
کنند.به گفته برخی از کارشناسان امنیتی، هکرها و مجرمان سایبری قادر خواهند بود با 
رشوه دادن به شرکت های توسعه دهنده برنامه های مختلف از اطالعات شخصی کاربران 
سواستفاده کرده و به دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده آنها نفوذ پیدا کنند.البته در 
بهترین حالت ممکن، اطالعات کاربران که توسط شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های 
ــود، در اختیار شرکت های مختلف به منظور ارسال، انتشار و  اندرویدی گردآوری می ش
مشاهده آگهی و تبلیغات گذاشته می شود که در نهایت به درآمدزایی منجر می شود.در 
گزارشی که در وب سایت indiatoday ذکر شده است، آن دسته از اپلیکیشن هایی که 
برای انتشار اخبار و همچنین استفاده کودکان توسعه داده شده است، بیشترین سواستفاده 
را از اطالعات و داده های کاربران می کنند و به داده های زیادی از کاربران تاکنون دسترسی 
ــته اند و با شرکت های بزرگی همچون گوگل آنها را به اشتراک گذاشته اند.البته این  داش
نخستین باری نیست که متوجه می شویم شرکت های بزرگی نظیر گوگل و اپل و همچنین 

سایر توسعه دهندگان برنامه های مختلف اطالعات کاربران را گردآوری می کنند، بلکه در 
مدت های اخیر که مساله حریم خصوصی و محافظت از اطالعات شخصی و همچنین 
امنیت سایبری از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار شده است، اخبار و گزارش های زیادی 
در این خصوص منتشر شده است.هرچند که بسیاری از منتقدان فعال در حوزه تکنولوژی 
بر این باورند که شرکت های تکنولوژی همواره با قول توسعه قابلیت های متعدد قصد دارند 
از کاربران مجوز استفاده از داده های شخصی شان را بگیرند اما کاربران نباید گول این وعده ها 
را بخورند.تحلیلگران دیگری در پاسخ به این عده اندکه از منتقدان، عنوان می کنند که این 
اقدام شرکت های تکنولوژی درباره گردآوری اطالعات مربوط به موقعیت جغرافیایی کاربران 

کامال با حفظ و احترام به حریم خصوصی آن ها انجام می شود و جای نگرانی نیست.

برخی از کاربران و ناظران دنیای فناوری معتقدند قابلیت سوپر چت 
یوتیوب به ابزاری برای نفرت پراکنی مجازی تبدیل شده است. این 
ــت که می تواند برای مدیران یوتیوب  موضوعی نگران کننده اس
نیز به عنوان امتیازی منفی در نظر گرفته شود.بخش سوپر چت 
یوتیوب به بینندگان اجازه می دهد تا نظرات خود را در کنارالیو 
استریم برجسته کنند. البته این قابلیت ابتدا قرار بود یک ویژگی 
مثبت باشد. این قابلیت طراحی شده بود تا افراد در هنگام تماشای 
ــتری را در اختیار داشته باشند. اما به نظـر  ویدئوها امکانات بیش
می رسد این قابلیت آنچنان که باید مثبت عمل نکرده است و به 

ابزاری برای پخش سخنان نفرت پراکن تبدیل شده است.این در حالیست 
فیسبوک، توییتر، یوتیوب، گوگل و دیگر شبکه های اجتماعی همه تالش 
خود را برای حفظ سیستم عامل های خود از سخنان نفرت انگیز، اطالعات 
غلط و مواد متفرقه در پیش گرفته اند.جالب است بدانید که توهین های 
سوپرچت تازگی ندارد و از مدت ها پیش حمالتی علیه شخصیت های 
ــی یا وابسته به احزاب مختلف سیاسی در یوتیوب جریان  مطرح سیاس
داشته است.یک سخنگوی یوتیوب  در این خصوص اعالم کرده که مدیران 
یوتیوب به دنبال استفاده از روش هایی هستند که این مشکل را حل کنند 

چرا که توهین به هر اقلیت، گروه و دسته ای را ممنوع می دانند.



تولید تراشه های کامپیوتری از بدن انسان!

سامسونگ به بزرگترین قطب هوش مصنوعی در جهان تبدیل می شود

تعداد مشترکان پولی اسپاتیفای از مرز 80 میلیون نفر عبور کرد
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دانشمندان قصد دارند تراشه های کامپیوتری بسازند که جنس آن ها از پروتئین انسانی 
باشد.بنابراین نسل بعدی رایانه ها به قدری کوچک می شوند که در کنار هم سلول های 

انسانی را تشکیل داده و به صورت بیولوژیک در بدن ما جا خوش می کنند.
ــاختار میکروسکوپی متفاوتی به نام  ــگاه west of London روی س محققان دانش
ــت که تشکیل سلول  ــت پروتئینی اس cytoskeleton کار می کنند که نوعی داربس
می دهد.اگر آن ها موفق به انجام این کار شوند، تراشه های سیلیکونی که از دهه 1980 

بدین سو دنیای کامپیوتر را در برگرفته، به تاریخ می پیوندد.
البته پیش تر برخی دانشمندان تالش کردند تا تراشه هایی از جنس دی ان ای بسازند 
اما آنچه محققان انگلیسی به دنبال آن هستند، داربست پروتئینی است که 25 نانومتر 
ضخامت داشته و طول آن نیز نصف طول ویروس هپاتیت است. به گفته این محققان 
سیگنال کامپیوتری روی دو پروتئین Actin و tubulin که سیتوکین ها را تشکیل 
می دهند، توسعه داده می شود.دیتا با جنبش اتم ها و الکترون ها روی سلول جابجا شده 
ــبه کامپیوتری را انجام می دهند.بر اساس مدل تئوریک  ــیگنال ها کار محاس و این س

سیگنال ها دروازه منطقی)واحد اساسی کامپیوترهای دیجیتال( را تولید می کنند. آن ها 
به دلیل ساده تر بودن و سیگنال رسانی پرقدرت، بهتر از دی ان ای بوده و انرژی کمتری 
هم در مقایسه با تراشه های سیلیکونی مصرف می کنند.اگر چنین فرضیه ای محقق شود، 
به زودی شاهد ظهور ابررایانه های به اندازه دسکتاپ خواهیم بود و قراردادن تراشه های 

بیولوژیک در بدن، بسیاری از ناممکن ها را ممکن خواهد کرد.

ــونگ قصد دارد به یکی از قطب های بزرگ و مهم فناوری  ــد که سامس به نظر می رس
هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود.با توجه به آنکه فناوری های نوین همچون هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی این روزها از استقبال بی نظیری از سوی غول های تکنولوژی 
نظیر گوگل برخوردار شده است، حاال به نظر می رسد که شرکت کره ای سامسونگ نیز 
تصمیم گرفته است در رقابت تنگاتنگی با گوگل بعنوان غول تکنولوژی آمریکایی که 
در حوزه هوش مصنوعی فعالیت های بسیار گسترده ای دارد، به تاسیس و راه اندازی یک 
مرکز تحقیق و توسعه فعال در کانادا بپردازد و انحصار قطب هوش مصنوعی را از گوگل 
ــرکت آمریکایــی گوگل که تاکنون در حوزه فنــاوری هــوش مصنوعــی  بگیرد.ش
)Artificial intelligence( یکه تازی می کرده است، حاال از این پس با رقیب جدید 

و قدرتمندی مواجه خواهد شد و قرار است متخصصان هوش مصنوعی در مرکز سامسونگ 
که در شهر مونترال کانادا مستقر و واقع شده است، به تحقیق و توسعه این فناوری بپردازند 
و این شرکت را تبدیل به یکی از قطب های قدرتمند این حوزه در جهان کنند.سامسونگ 
ــیس چنین مرکزی در مونترال کشور کانادا خبر داده است، به  که خود به تازگی از تاس
نظر می رسد که درصدد است یک مرکز دیگر نیز در شهر تورنتوی کانادا راه اندازی کند 
ــتری به توسعه این فناوری بپردازد.مونترال که میزبان دو دانشگاه  تا بتواند با قدرت بیش
برتر و فعال در زمینه یادگیری ماشینی و روابط انسان و روبات است، گزینه قدرتمندی 
برای آغاز بکار فعالیت های سامسونگ به شمار می رود تا به کمک نخبگان و متخصصان 
این شرکت به توسعه این فناوری های هوشمند بپردازد. وب سایت phonearena در 
گزارش خود عنوان کرده است یکی از بزرگترین انگیزه های سامسونگ برای تاسیس این 
مرکز در کشور کانادا در همسایگی ایاالت متحده آمریکا، تکامل دستیار صوتی هوشمند 
اختصاصی سامسونگ موسوم به بیکسبی در رقابت با دستیار صوتی هوشمند گوگل به نام 
گوگل اسیستنت بوده است.چو یونگ هوآن – مدیر ارشد مرکز تحقیقات سامسونگ – در 
خصوص این موضوع چنین اظهار نظر کرده است.سامسونگ همچنین قصد دارد تا سال 
2020 میالدی از طریق استخدام  بالغ بر 1000 نفر دانشمند و متخصص در حوزه هوش 
ــترش مراکز تحقیق و توسعه خود به شهرهایی نظیر سئول، کمبریج،  مصنوعی به گس
ــکو، نیویورک و سیلیکون ولی بپردازد و این بدان معناست که بیش از 40 درصد از  مس
تحقیقات سامسونگ در زمینه هوش مصنوعی در خارج از مرزهای کره جنوبی صورت 

خواهد پذیرفت ولی در نهایت به نام این شرکت کره ای تمام می شود.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که اپلیکیشن پخش آنالین موسیقی اسپاتیفای در 
یک سال گذشته از استقبال بی نظیری از سوی کاربران و مشترکانش برخوردار شده است.
اپلیکیشن پخش آنالین موسیقی اسپاتیفای که هم اکنون یکی از پرطرفدارترین و بهترین 
برنامه ها از نوع خود به شمار می رود، در طول یک سال گذشته با استقبال کم سابقه ای 
مواجه شده و میزبان خیل عظیمی از مشترکان پولی )paying subscribers( شده 

است.حاال جدیدترین آمار و ارقامی که موسسه تحقیقاتی و آماری 
استاتیستا از تعداد کاربران این سرویس منتشر و ارائه کرده است، 
نشان می دهد که تعداد مشترکان پولی اپلیکیشن اسپاتیفای در ماه 
ــال 2018 میالدی به 83 میلیون کاربر رسیده است این  ژوئن س
درحالیست که تعداد مشترکان پولی در مدت مشابه سال گذشته 
57 میلیون نفر بوده است.نرم افزار و اپلیکیشن اسپاتیفای که برای 
سیستم عامل اندروید،  iOS، ویندوز و مک قابل استفاده و اجراست، 
به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت کامال قانونی با رعایت 
حق کپی رایت و ناشران موسیقی، به صورت آنالین موسیقی های 

ــت وجو کرده و به آن ها گوش بسپارند.هم اکنون اسپاتیفای با  مورد عالقه خود را جس
ــر رایگان و همچنین میزبانی از 170  ــترک و 99 میلیون کارب جذب  83 میلیون مش
میلیون کاربر فعال ماهانه و 75 میلیون مشترک پولی را توانست از رقیب دیرینه خود، 
اپل، پیشی بگیرد چراکه طبق آخرین آمار، تعداد کاربران رایگان اپل موزیک 40 میلیون 
ــپاتیفای 99 میلیون کاربر دارد که به طور رایگان از آن  ــت، این در حالیست که اس اس

استفاده می کنند.
بدون شک، کاربران منطقه آمریکای شمالی از بزرگترین طرفداران 
ــتریم موسیقی همچون اپلیکیشن  ــن های اس و کاربران اپلیکیش
ــمار می روند. ایاالت متحده به تنهایی حدود 40  اسپاتیفای به ش
درصد از درآمد سرویس های موسیقی در جهان را به خود اختصاص 
داده است.از بزرگترین رقبای اسپاتیفای، می توان به اپل موزیک و 
پاندورا اشاره کرد که آنها نیز سهم قابل توجهی از بازارهای مرتبط 
ــیقی را به خود اختصاص داده اند اما هنوز به  با پخش آنالین موس

جایگاه اسپاتیفای دست پیدا نکرده اند.
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Honorable Ministers:
I am happy to inform you that our focus is on 
utilizing ICTs to meet the challenges we are 
facing in other sectors, namely severe and 
prolong drought, energy and fuel consumption, 
urban and long distance transportation, public 
health and medical services, and improved 
financial services, among other things. We are 
fortunate that with enthusiastic partnership by 
our well-educated youth and creative private 
sector, Iran has leaped forward in improving 
efficiencies in many important areas, in creating 
new job opportunities, and in increasing the 
national wealth. In doing so, we are relying 
on our indigenous capabilities, but welcome 
opportunities for international cooperation 
as well. I want to use this august gathering to 
invite all interested parties, both governmental 
and non-governmental entities, to join us for 
the benefit of all. By the grace of God, we 
have developed and utilized new advanced 
technologies in different fields; and firmly 
believe that by way of enhancing international 
cooperation, together we will be able to create 
a better world. 

Mr. Chairman, distinguished delegates:
It is with much pleasure that I am informing 
you that in the past 5 years, we have invested 5 
Billion USD in our ICT infrastructure. As a result, 
the ICT market size has grown from 6.3 Billion 
USD to 13.3 Billion USD, the number of mobile 
broadband users has increased from a mere 
300,000 to 65 Million, all cities are provided 
with 3G and 4G mobile services, 60 percent of 
42,000 villages and rural areas with more than 
20 families are served with broadband mobile 
services, and our international Internet capacity 
now exceeds 2 Tera bits per second. Our focus in 
future is on digital economy, which we consider 
as the enabler for creating national wealth and 
improving the quality of life.  
 
One area the needs additional effort is regional 
cooperation and enhanced connectivity 
between neighboring countries. In many cases, 
communications between adjacent countries 
are routed via indirect links in other continents. 
This is very inefficient and costly, and we 
hope that ITU can facilitate direct connectivity 
between neighboring countries.

Mr. Chairman, Honorable Ministers:
Communications and information technologies 
are instruments of creating wealth. We have 
observed that in many instances in the past, 
wealth-creating industries have been used 
as instruments of warfare. We should remain 
vigilant to maintain ICTs as instruments of peace 
and not as tools of hegemony and unilateral 
impositions.    

Distinguished delegates:
I am also happy to inform you that the Islamic 
Republic of Iran has put forward its candidature 
for membership in the ITU Council for 2018 to 
2022; and I am asking for your positive votes 
that would provide us with the opportunity to 
participate actively and positively in the works 
of the Council and to contribute by working 
towards consensus as has been the case in the 
past. 

Mr. Chairman: 
I am confident that with your able and wise 
chairmanship, this conference will become a 
successful one. I wish all participants a pleasant 
and productive participation in the conference. 
Furthermore, I wish to thank the host country 
for organizing this important conference and 
the Secretary General and the entire secretariat 
for their efforts. I also wish to use this occasion 
to warmly congratulate the newly elected ITU 
officials on their new elections, and emphasize 
that as in the past, we will cooperate with 
them. 

I thank you for your attention.
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In the Name of God, Most Compassionate, 
Most Merciful
Mr. Chairman, 
Secretary General Mr. Houlin Zhao, 
Honorable Ministers, 
Excellencies, 
Distinguished Delegates, 
Ladies and Gentlemen:

The world today is a connected world, thanks 
to the pivotal role of the ITU. In this world, 
innovation, creativity, and the common will of 
different players and stakeholders, in spite of 
their differences, shine a glowing light for a 
better future. We have witnessed that whenever 

In the following you will read the Iran’s ICT Minister Mohammad 
Javad Azari Jahromi’s speech in the ITU Plenipotentiary Conference 

which held in Dubai, United Arab Emirates 2018:

there was cooperation amongst all players 
and stakeholders, better and more efficient 
results have been produced for the benefit of 
mankind. 
Rapid expansion of communications, in terms 
of inventing advanced technologies and in 
terms of creating new services and applications, 
has provided us with both opportunities and 
challenges. It is in this light that the ITU as the 
specialized agency of the United Nations can 
play a positive and important role in shaping 
the future of communications. It is the policy 
of the Islamic Republic of Iran to participate 
actively and constructively in different activities 
and fora organized by the ITU. 
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ITU Council Member States elected for 
2019-2022:

Region A — The Americas (9 seats) – Argentina; 
Bahamas; Brazil; Canada; Cuba; El Salvador; 
Mexico; Paraguay; United States.

Region B — Western Europe (8 seats) – 
France; Germany; Greece; Hungary; Italy; Spain; 
Switzerland; Turkey.

Region C — Eastern Europe and Northern Asia 
(5 seats) – Azerbaijan; Czech Republic; Poland; 
Romania; Russian Federation.

Region D — Africa (13 seats) –  Algeria; Burkina 
Faso; Côte d’Ivoire; Egypt; Ghana; Kenya; 
Morocco; Nigeria; Rwanda; Senegal; South 
Africa; Tunisia; Uganda.

Region E — Asia and Australasia (13 seats) –  
Australia; China; India; Indonesia; Iran (Islamic 
Republic of); Japan; Korea (Rep. of); Kuwait; 
Pakistan; Philippines; Saudi Arabia; Thailand; 
United Arab Emirates.

•Radio Regulations Board

ITU, through its Radiocommunication 
Sector (ITU-R), and its secretariat the 
Radiocommunication Bureau, is the global 
authority responsible for the management of 
the radio-frequency spectrum and satellite orbit 
resources. With the relentless expansion of 
wireless services worldwide, there are competing 
demands for a share of the radio-frequency 
spectrum to support new applications. The 
importance and relevance of ITU-R work is 
therefore increasing every day.
The Radio Regulations Board is a part-time body 
which comprises 12 members representing ITU’s 

five regions (The Americas, Western Europe, 
Eastern Europe and Northern Asia, Africa, and 
Asia/Australasia).
This body approves the Rules of Procedure in 
application of the Radio Regulations, including 
those related to the assignment and use of radio 
frequencies and the use of satellite orbits. It also 
serves as an appeal board in case of disputes 
and provides advice to World and Regional 
Radiocommunication Conferences.

Election results for the ITU Radio Regulations 
Board 2019-2022:

Region A: The Americas: Chantal Beaumier 
(Canada); Fernando Borjón Figueroa (Mexico).

Region B: Western Europe: Yvon Henri (France); 
Lilian Jeanty (Netherlands).

Region C: Eastern Europe & Northern Asia: Sahiba 
Hasanova (Azerbaijan); Nikolay Varlamov (Russian 
Federation).

Region D: Africa: Elsayed Azzouz (Egypt); Samuel 
Mandla Mchunu (South Africa); Hassan Talib 
(Morocco).

Region E: Asia & Australasia: Tariq Alamri (Saudi 
Arabia); Akira Hashimoto (Japan); Doan Quang 
Hoan (Viet Nam).
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“Since being elected Secretary-General of ITU 
in 2015, Houlin Zhao has attained marked 
achievements in overcoming the challenges 
that ITU faces in advancing its work and 
activities by way of promoting reform and 
innovation,» said Wei Miao, Minister of Industry 
and Information Technology of the People’s 
Republic of China in putting forward Zhao for 
re-election as ITU Secretary-General.

“His pragmatism and spirit of teamwork has 
been widely recognized. We are confident that 
Mr. Zhao will undoubtedly … continue to lead 
ITU in playing an even more important role 
in the worldwide development of information 
and communication technologies.»

Electing ITU’s other top leaders
 
The ITU Plenipotentiary Conference election 
process also included the posts of ITU 
Deputy Secretary-General, Director of ITU’s 
Radiocommunication Bureau, Director of ITU’s 
Telecommunication Standardization Bureau 
and Director of ITU’s Telecommunication 
Development Bureau.
These elections were followed by elections 
for the Radio Regulations Board and ITU 
Council, the governing body which oversees 
the running of ITU between quadrennial 
Plenipotentiary Conferences.

Election results from the 20th 
ITU Plenipotentiary Conference

1.Member States at the 20th 
Plenipotentiary Conference of the 
International Telecommunication 
Union (ITU) completed the 
election process that resulted in 
the following candidates being 
elected to the organization’s top 
five management posts:
•Mr. Houlin Zhao of China was 
re-elected to the post of ITU 
Secretary-General.
•Mr. Malcolm Johnson of the United 
Kingdom was re-elected to the post 
of ITU Deputy Secretary-General.
•Dr. Chaesub Lee of Republic of 
Korea was re-elected to the post of 
Director of ITU’s Telecommunication 

Standardization Bureau (TSB).
•Mr. Mario Maniewicz of Uruguay was 
elected to the post of Director of  ITU’s 
Radiocommunication Bureau (BR).
•Ms. Doreen Bogdan-Martin of the United 
States was elected to the post of Director of 
ITU’s Telecommunication Development Bureau 
(BDT).

2.Elections results for ITU Council and Radio 
Regulations Board

•ITU Council

The ITU is governed by the Plenipotentiary 
Conference which is the supreme organ of the 
Union and elects its senior officials, the 48 Members 
of its Council and its twelve members of the Radio 
Regulations Board. It also determines the direction 
of the Union and its activities over the following 
four years.

The ITU Council serves as the governing body 
of ITU between Plenipotentiary Conferences, 
which take place every four years. It ensures 
oversight of the Union’s activities, policies and 
strategies, manages Working Groups on specific 
topics set up by Plenipotentiary Conferences or 
by the Council itself, and prepares the draft ITU 
Strategic and Financial Plans for presentation to 
the Plenipotentiary.
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More than 2500 participants attended PP-18, 
including heads of government, ministers and 
other delegates from most of ITU’s 193 Member 
States, as well as representatives from private 
companies, academic institutions and national, 
regional and international bodies. PP-18 took 
place from 29 October to 16 November, and 
held at the Dubai World Trade Centre, Dubai, 
UAE.

ITU elected first woman and other top 
managers to lead UN agency for technology
 
The 20th Plenipotentiary Conference of the 
International Telecommunication Union (ITU) 
elected the first woman to one of five top executive 
positions in the history of the organization.

Member States of ITU, the United Nations 
specialized agency for information and 
communication technology, completed the 
elections for the posts of ITU Secretary-General, 
ITU Deputy Secretary-General, Director of ITU’s 
Telecommunication Standardization Bureau 
(TSB) and Director of ITU’s Telecommunication 
Development Bureau (BDT).

ITU Member States re-elect Houlin Zhao as 
ITU Secretary-General

Zhao to lead UN specialized agency for information 
and communication technology for next four 
years.

Member States of ITU re-elected Houlin Zhao 
of China as ITU Secretary-General during the 
Union’s 20th Plenipotentiary Conference (PP-18)  
in Dubai, United Arab Emirates.

The election took place in Dubai, United Arab 
Emirates, during the plenary session of the PP-18  
conference. Zhao won the position with 176 votes, 
from 178 ballot papers deposited. He contested 
the position unopposed. 
 

Mr. Zhao, an information and communication 
technology (ICT) engineer who has served in a 
variety of senior management positions at ITU, 
will begin his second, and last, four-year term 
on 1 January 2019.

“We continue to connect the unconnected,» 
says Zhao. “We are strengthening partnerships 
to implement our common vision of a connected 
world, where information and communication 
technology is a source for good for everyone 
everywhere.»
Prior to first being elected as ITU Secretary 
General in 2014, Zhao served eight years 
as ITU Deputy Secretary-General. He also 
served two elected terms as Director of ITU’s 
Telecommunication Standardization Bureau 
(TSB), which develops technical standards to 
ensure worldwide ICT interoperability. Before 
that, he was a Senior Counsellor with TSB for 
12 years.
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Information and communication technologies 
(ICTs) are already empowering billions of 
individuals around the world – by providing 
access to education, health care, e-government 
and mobile banking, among many other key 
services.

“Holding the ITU Plenipotentiary Conference in 
the United Arab Emirates is a testament from the 
ITU and the international telecommunications 
community to the UAE’s achievements in the 
field of rational use of telecommunications 
technology for the benefit of humanity, 
state building, as well as the economy and 
civilization,» said H.E. Talal Humaid Belhoul, 
Chairman of the Board of Directors of the UAE 
Telecommunications Regulatory Authority 
(TRA), on behalf of the Vice-President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

“New technologies like 5G, Artificial Intelligence, 
Big Data and the Internet of Things will change 
how we live, work and learn in ways that have 
yet to be imagined. And ITU is in the front seat. 
The challenge before us today is to ensure that 
these technologies and ICTs in general continue 
to be a source for good for everyone across the 
world,» said Houlin Zhao, ITU Secretary-General. 

“May we always remember that we are stronger 
together - that what unites us is the common 
vision of a connected world, where information 
and communication technology is a source for 
good for everyone everywhere.»

The Plenipotentiary Conference is the highest 
decision-making body of ITU, the United 
Nations specialized agency for ICTs. Held every 
four years, the Conference is the key event at 
which ITU Member States build consensus on 
key international ICT issues, elect leaders for 
the Union’s top posts, and decide on a roadmap 
for ITU’s work over the next four-year period, 
including strategic and financial plans.

“We face a crucial challenge: harnessing the 
benefits of new technologies for all, while 
safeguarding against the risks from their misuse. 
Digital technologies have a crucial role to play in 
accelerating progress towards the Sustainable 
Development Goals,» said António Guterres, 
United Nations Secretary-General, in a video 
message to the global audience. “I recently 
established a High-Level Panel to help advance 
digital cooperation across the globe, as well 
as across disciplines and stakeholder groups. 
Together, we can nurture a digital future that is 
safe and beneficial for all,» he concluded.

H.E. Hamad Obaid Al Mansoori, TRA Director 
General and Chairman of the Board of 
the Mohammed Bin Rashid Space Centre 
addressed the Conference via video message 
from Japan, where the UAE today successfully 
launched into orbit “KhalifaSat», a remote 
sensing Earth-observation satellite.

ITU is unique in the United Nations family in 
bringing together 193 Member States, over 700 
private sector companies and more than 150 
academic institutions. It plays an integral role in 
enabling the development and implementation 
of ICTs worldwide by: coordinating the shared 
global use of the radiofrequency spectrum; 
promoting international cooperation in 
assigning satellite orbits; working to improve 
communication infrastructure and digital 
skills everywhere; and establishing worldwide 
standards that foster seamless interconnection 
of a vast range of communication systems.
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The ITU Plenipotentiary Conference consists of 
the representatives of the Member States of 
the Union. 
 
The Plenipotentiary Conference is the highest 
policy-making body of the ITU. Held every 
four years, it is the key event at which ITU 
Member States decide on the future role 
of the organization, thereby determining 
the organization’s ability to influence and 
affect the development of information and 
communication technologies (ICTs) worldwide. 
The Conference:

•sets the Union’s general policies;
•adopts four-year strategic and financial plans; 
and
•Elects the senior management team of the 
organization, the Member States of the Council, 
and the members of the Radio Regulations 
Board.                     
In 2018, the ITU Plenipotentiary Conference met 
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ITU Plenipotentiary Conference 2018

for the 20th time in Dubai, United Arab Emirates, 
from 29 October to Friday, 16 November 2018. 
It preceded by the last meeting of the 2018 
session of the Council on 27 October 2018.

ITU Plenipotentiary Conference gathered more 
than 2500 ICT decision-makers together from 
around the world to ‘work as one’ to advance 
power of ‘Tech for Good’

Vice-President and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, joined ITU Secretary-General Houlin 
Zhao in welcoming international delegates for 
three weeks of intensive decision-making on the 
future of global ICT.
The International Telecommunication Union’s 
(ITU’s) 20th Plenipotentiary Conference (PP-18) 
opened with a global call for the world to “act 
as one» to connect the world’s nearly four 
billion people who remain unconnected to the 
Internet.
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