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دکتر پرویز کرمی
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

سرمقاله

بیانیه گام دوم انقالب چراغ راه است

ــفند، ماه غریبی است. نه زمستان است و نه بهار. هم بوی نفت می دهد و هم ُهرم  اس
ــالمی ایران، در  ــر می بریم، »گام دوم« انقالب اس آتش دارد. در این روزهایی که به س
حال برداشته شدن است. آن هم در دشوارترین تک و پاتک های جنگ اقتصادی میان 

جمهوری اسالمی ایران و نامردهای روزگار. 
چند نکته الزم که در اینجا باید گفته شود:

نخست: »یک سال اگر کار ما دوام پیدا می کـرد و اصالحاِت شروع شــده، به جایــی 
می رسید و اقتصاد بی نفت طبق برنامه ای که شروع شده بود به طور کامل اجرا می شد 
و بودجه متعادلی که داده بودیم جریان پیدا می کرد، قهراً به واسطه اصالحات و حصول 
ــرفت در زندگی مردم از تعداد توده ای ها کاسته می شد.« )دکتر محمد مصدق،  پیش

تقریرات زندان، صفحه 134(
دوم: »یک روزی مصدق به آمریکایی ها اعتماد کرد، به آنها تکیه کرد، آنها را دوست خود 
فرض کرد، ماجرای 28 مرداد پیش آمد که محل کودتا در اختیار آمریکایی ها قرار گرفت 
و عامل کودتا با چمدان پُر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و اوباش که کودتا 
را راه بیندازد؛ آمریکایی بود. تدبیر کار را خودشان هم اعتراف کردند، اقرار کردند. بعد هم 
حکومت ظالمانه ی پهلوی را سالهای متمادی بر این کشور مسلط کردند... امروز ملت 
ایران بیدار است. چهره ی آمریکا نه فقط در ایران، در منطقه شناخته شده است... همه ی 
مسئولین موظفند منافع ملی را رعایت کنند؛ استقالل ملی را رعایت کنند؛ آبروی ملت 

ایران را حفظ کنند. )مقام معظم رهبری، بیانات، 19 بهمن 1391(
سوم: چرا ما تحریم شده ایم؟ پاسخ های غیرواقعی زیادی به این سوال داده شده است. 
ــت ندیده ایم، اوضاع مان اینطوری  خیلی ها می گویند که چون »دم کدخدا« را درس
ــد از آن، قضیه های  ــت ملی و دکتر مصدق را همه دیدند. بع ــت. خب اوضاع نهض س
ــد، آنها ناراست ترین سیاست ها را در پیش دارند.  مختلفی به وجود آمد که معلوم ش
دوست و دشمن برایشان فرق ندارد. همه را می چاپند. اگر نتوانستند، می تارانند. رسم 
قدرت بادآورده همین است. اما یک جواب درست به سوال باال: برای این تحریم هستیم 
ــتیم. متاسفانه این موضوع، دچار تبلیغ های  که یاد گرفته ایم روی پای خودمان بایس
احساساتی و گاهی بد شده است و نتیجه اش، بی تمایلی خیلی ها به این ماجراست. 
ــن تحریم های ایاالت متحده  ــت بدانید که بزرگ تری ــرای اثبات این ادعا، جالب اس ب
آمریکا بر جمهوری اسالمی ایران، در حال حاضر است؛ درست در دوره ای که بیشترین 
پیشرفت های علمی و تحرکات گسترده فناورانه، در کشورمان به وقوع پیوسته است. 
در هیچ دوره از انقالب اسالمی چهل ساله مردم ایران، تا این حد بالندگی های علمی 
ــبین نبوده ایم. خب، این  و فناوری را تجربه نکرده بودیم، و تا این حد به آینده خوش
نشانه ها، کافی نیست برای آنکه ثابت شود آمریکا با ما بر سر استقالل و خودباوری و 

خودکفایی مشکل دارد؟
ــت بوم کارآفرینی و  ــه اوضاع و احوال این روزها؛ »زیس ــاده ای بیندازیم ب یک نگاه س
ــت. خط و مشی اش مشخص شده و ساختارش شکل  نوآوری« در ایران، پا گرفته اس
گرفته است. بر همین اساس، »توسعه زیست بوم نوآوری و تسهیل ورود خیل جوانان 
خالق و نوآور در کسب و کارهای نوین« به وجود آمده است. جوانان ایرانی بیش از هر 
ــیر کارآفرینی و  زمان دیگری، خالق و پویا، امیدوار و معتقد، مطمئن و چابک در مس
انتخاب شغل قرار گرفته اند. نکته مهم اینجاست که آنها برای ایجاد ثروت، به نیازهای 

جامعه توجه دارند. این موضوع، یعنی آنکه قرار است اوضاع مان خیلی بهتر شود.
تعداد شرکت های دانش بنیان اکنون مرز چهارهزار و 100 را گذرانده است و درآمدهای 
نجومی و حیرت انگیزی را از آن شرکتها و ارزش افزوده و مالی کشور ساخته. »ارتقای 
نقش آفرینی شرکت های دانش  بنیان در اقتصاد کشور خصوصا رفع گلوگاه های فنی« در 
این روزها، قابل لمس است. اقتصاد مقاومتی با وجود پرتعداد شرکت های دانش بنیان، 

در حال پررنگ تر شدن نقش خود است.

»توسعه فناوری های راهبردی و پیشران آینده موردنیاز کشور« موضوع دیگری است 
ــود ما ایرانیان بیش از پیش، به خود و داشته های انسانی مان ببالیم.  ــبب می ش که س
هزاران طرح توسعه ای و صدها طرح کالن فناوری ملی ما را در زمره برترین های جهان 
در عرصه تولید علم قرار داده است. ضمن آنکه »پیشگامی و کسب مرجعیت علمی و 
دستیابی به علوم و فناوری های مرز دانش«، همه را عالوه بر متعجب کردن، ترسان و 
حیران کرده است. غربی ها با خود می گویند؛ »این ایرانی ها چه کار دارند می کنند؟ 
ــت پیدا کرده اند؟« اما واکنش بیرونی شان، عبوسی و  ــرفت ها دس چطور به این پیش
درهم کشیدگی چهره شان در مواجهه با ایرانیان است. ساده تر از این نمی شود گفت 
که؛ آنها نمی خواهند ما پیشرفت کنیم. آنها نمی خواهند ما دوباره باالسر آنها بایستیم. 
با پشتوانه عظیم تمدن ایرانی-اسالمی، طبیعی است که دیگران بهراسند و دست به کار 

تخریب و تضعیف ما شوند.
غربی ها، سالهاست که در بوق و کرنا کرده اند که جمهوری اسالمی ایران، دچار »فرار 
ــده است. دروغی درست کرده اند و آنقدر عددها و ارقام را بزرگ می گویند  مغزها« ش
تا بر سبیل تفکر هیتلری-گوبلزی شان، جامعه جهانی را مجبور به باور این دروغ کنند.  
اما »پویایی و فعالسازی نقش نخبگان ایرانی داخل و خارج در پیشرفت علم و فناوری 
ــیاری از نخبگان ایرانی  ــور« روز به روز، دروغ بزرگ آنها را نمایان تر می کند. بس کش
غیرمقیم از 100 دانشگاه برتر دنیا با حمایت بنیاد ملی نخبگان در سال های اخیر به 
ایران آمده اند و شرکت های فناور راه انداخته اند و یا در مراکز علمی و پژوهش مشغول 

شده اند و سرمایه های قابل توجهی را نیز جلب کرده اند.
نکته مهم دیگر این است که ما از سال های مصرف کنندگی و واردکنندگی، کامل خود 
را جدا کرده ایم و این روزها در صادرات محصوالت فناورانه به خارج، صاحب صحبت 
هستیم. »ارتقای جایگاه و سهم ایران از بازار جهانی محصوالت دانش بنیان و فناورانه« 
چیزی نیست که غربی ها بخواهند به سادگی بر آن چشم ببندند. اکنون صادرات این 
ــت که با توجه به شتاب و جهش  ــیده اس محصوالت به حدود 430 میلیون دالر رس
فعالیت های شرکت های دانش بنیان، قابل پیش بینی است که در سال های آینده، 
این مبلغ به صورت تصاعدی و چشمگیر، افزایش پیدا کند و قدرت استقالل و »ما می توانیم« 

ایرانیان را بیش از پیش به رخ جهان بکشاند.
چهارم: قبول دارم؛ مشکالت وجود دارد. مشکالت اقتصادی. نابسامانی را هم نمی شود 
ــان می دهد که دارد اتفاقاتی می افتد. تغییرات  نادیده گرفت. اما جمع همه اینها، نش
بزرگ در راه هستند. در هر تغییری هم، ابتدا مشکالتی به وجود می آید و موانعی سر بر 
می آورند. آنهایی که انصاف دارند، می دانند که ما پسرفت نداشته ایم. جنگ، ما را مردتر 
و آبدیده کرد. تحریم ها هرچند ظالمانه است و سرعت گیر  اما، اعتماد به  نفس و خود 
اتکایی ما را باال برده و قویترمان کردند، محدودیت ها، خالقیت هایمان را بروز دادند. 

تهدیدها هم، ما را مستحکم تر و بانشاط تر ساخته است.
حاال، وقت آن است که ما واقعیت ها را ببینیم و باورشان کنیم. ما داریم پیشرفت 
ــت که خیلی از  ــاخته هایی س ــال، چنته ما پر از برس ــی کنیم. پس از چهل س م
ــورهای آرام و سرسپرده و به ظاهر شیک، در حسرت داشتن شان می سوزند.  کش
ــفند سرد و صمیمی، باز هم اتفاقات خوشایند زیادی خواهد افتاد که  در همین اس
شاید غرورآفرین تر از ملی شدن صنعت نفت باشند. دیر نخواهد بود که »ملی شدن 
ــن بگیریم به شرطی که بیانیه گام دوم رهبری حکیم  صنعت بی نفت« را نیز جش
ــته باشیم و به چهل  ــاله دوم فرارویمان داش انقالب را بعنوان چراغ راه در چهل س
چراغ اشاره شده به جوانان در بیانیه ایمان داشته باشیم و بر توجه به اقتصاد دانش 
بنیان و اقتدار علمی و سرعت تولید علم بیفزاییم تا آقایی مان را به دنیا نمایان تر 
کنیم. خواب آشفته ای که نفت برای مان ساخته، تعبیرش وابستگی بود. اما اینک 
ــر و صدا و هیاهو به پا  ــته ایم. اگر خواب بودیم، دنیا اینقدر س از آن خواب برخواس
نمی کرد. آرام می گرفت و می گذاشت، در خواب مان، خوش باشیم. این جوانانی 
ــه من اکنون در ایران می بینیم، هر غیرممکنی را بلدند که ممکن کنند. آنها از  ک
هر انرژی هسته ای، قوی ترند و خدمات شان ماندگارتر. گلبانگ سربلندی، در این 

دیار، سر داده شده است؛ گوشهایمان را تیز کنیم.
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آموزش نیروی انسانی و تحریک بازار مهمرتین عوامل بهبود اکوسیستم استارتاپی است

نگاه ویژه

وی افزود: ظرفیت جوانان کشور هم ظرفیت خوبی است هرچند با نشست هایی که این 
روزها با استارتاپ ها داریم گالیه هایی مطرح می شود و انتظار دارند دولت در این زمینه 

با آموزش نیروی انسانی کاردان و متخصص به آن ها کمک کند.

وی بابیان اینکه این  نشانه خوبی از بلوغ اکوسیستم استارتاپی است، گفت: عمده گالیه ها 
بر این است که کیفیت نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاه متناسب با ظرفیت های 
موردنیاز بازار کار نیست. هرچند معتقدم ظرفیت نیروی جوان بسیار خوبی در کشور 

وجود دارد که می تواند مثمر ثمر باشد.

وزیر ارتباطات افزود: آنچه ضرورت دارد همه به نوبه خود به آن بپردازیم ایجاد تغییرات 
در زیرساخت های موجود به خصوص در اکوسیستم استارتاپی به منظور ایجاد تسهیالتی 
ــند و  ــته باش ــان بتوانند در بازار پیش رو حضور پررنگ تری داش ــت که این جوان اس
نیازمندی های کشور را مرتفع کنند تا هم مشکل بهره وری در کشور را حل کنند و هم 

ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال داشته باشند.

ــت و  ــت ها و همایش ها خیلی خوب اس آذری جهرمی بابیان اینکه برگزاری این نشس
ــرط آنکه فراموش نکنیم وظیفه اصلی ما صرفاً برگزاری  می تواند تأثیرگذار باشد به ش
رویداد و همایش نیست گفت: وظیفه اصلی ما این است که بازارها را فعال کنیم. در سال 
جاری باید هم سازمان فناوری اطالعات و هم معاونت علمی ریاست جمهوری برای دو 

موضوع با همگرایی یک برنامه ریزی مدون داشته باشند.
 

ــعه آموزش و رفع مشکلی که از سمت اکوسیستم  ــت برای بحث توس وی افزود: نخس
استارتاپی اعالم شده است و ما موظفیم به عنوان حاکمیت برای تربیت نیروی انسانی در 

این حوزه سرمایه گذاری کنیم.

وزیر ارتباطات بابیان اینکه یک زمانی در کشور سازمان فنی و حرفه ای داشتیم، گفت: در 
حوزه کسب وکارهای نوپا یا باید از همان ظرفیت استفاده شود و یا باید نهادسازی شود. 
این ضرورت فوری بازار است که بتوانیم نیروی هایی که فارغ التحصیل می شوند را بارور و 

غنی سازی کنیم تا به اکوسیستم تزریق شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: برای بهبود شرایط اکوسیستم استارپاپی نیازمند توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی متخصص و تحریک بازار هستیم.
محمدجواد آذری جهرمی در »اولین رویداد نوروز نوآوری« با محوریت »متنوع سازی اکوسیستم استارتاپی و نوآوری ایران«، گفت: کشور ما با یک مشکل جدی مواجه 
است و آن هم بهره وری پایین در حوزه های مختلف است. البته راه حل خیلی مشخص افزایش بهره وری نوآوری های جدید در هر عرصه ای است و فناوری اطالعات هم 

یکی از بسترهای بسیار خوب برای پیاده سازی خالقیت ها است.

ــهر هوشمند در کشور باید  ــت. ش وی در ادامه تأکید کرد: نکته دوم تحریک بازار اس
حرکت کند تا این استارتاپ ها بتواند دستاوردهای خود را پیاده سازی کنند. بایستی 
بحث هوشمندسازی انرژی در دستور کار قرار گیرد و در حوزه کشاورزی هوشمند که 

چالش بزرگ ما در کشــور است به ایـــن سمت حرکت و بازار را فعال کنیــم.

آذری جهرمی ادامه داد: حال من از کشاورزی و انرژی نام بردم اما می شود از بهداشت 
ــاً یکی از بزرگ ترین اقتصادهای تحول دیجیتال حوزه  ــالمت هم نام برد. اساس و س
ــی پیدا کرد. این دو  ــرعت زیادی هم می شود به آن دسترس ــالمت است که با س س
ــتم  ــوع یعنی آموزش و تحریک بازار مهم ترین اقدامات برای کمک به اکوسیس موض

استارتاپی است.
ــتگاه های مختلف کشور هم طبیعتاً  وزیر جوان دولت تدبیر و امید تصریح کرد: دس
باید مقررات  خود را متناسب با این فضا تغییر دهند که این حرکت و جنبشی که در 
میان جوانان ایجادشده است متوقف نماند و به ثمر بنشیند تا دستاوردش برای نظام و 
کشور، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری باشد و درنهایت هم باعث 

رفاه برای مردم شود.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در هر حوزه ای که فناوری و نوآوری ایجاد شد زندگی 
مردم راحت شده و رفاه برای آن ها به وجود آمده است، گفت: خیلی ها پیش تر »اپــل« را 
دوست داشتند، ولی محدودیت هایـــی که اخیراً برای شرکت های ایرانی ایجاد کرده اند 
باعث شد گوشی های اپل را خـــاموش کرده و کنــار بگذارنــد. سازمان تنظیم مقررات 

رادیویی به زودی گزارش خود در این  ارتباط را منتشر خواهد کرد.

وی افزود: فعالیت و توسعه خدمات در حوزه فناوری اطالعات و حوزه کسب وکارهای 
نوپا و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باعث ایجاد رفاه برای مردم شده است و مردم 
ــبکه اجتماعی و بازی و سرگرمی  ــان ها یا یک ش دیگر از موبایل صرفاً برای پیام رس

استفاده نمی کنند.

ــی از زندگی روزمره مردم شده  ــی های موبایل بخش وزیر ارتباطات بابیان اینکه گوش
است گفت: گوشی که روی آن سیستم حمل ونقل و شبکه بانکی کار نکند محکوم  به 
خارج شدن از بازار است؛ این خود به معنای آن است که فعالیت ها در حوزه فناوری 

توانسته است برای مردم رفاه به ارمغان بیاورد.
 

ــاس  ــال پیش رو طبیعتاً به لحاظ اقتصادی بر اس آذری جهرمی با تأکید بر اینکه س
ــع در حوزه های مختلــف با  ــود دارد به لحاظ تأمین مناب ــیگنال هایـــی که وج س
ــت و می تواند یک  محدودیت هایــی مواجه خواهیم بود گفت: این  خبر خوبی  نیس
تهدید باشد امـــا برای اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم استارتاپی یک فرصت است. 
ــازمان هــای مختلف نیازمند به افزایش بهره وری و بالطبع نیازمنـــد  فرصتی که س

اکوسیستم استارتـــاپی می شوند.

ــا و حمایت های مؤثر و  ــدواری کرد که تالش ه ــات در خاتمه ابراز امی ــر ارتباط وزی
ــده برای کمک  ــال آینده به اهداف تعیین ش هم افزایی ها مجموعه های مختلف در س
ــتم استارتاپی منجر شود و چارچوب خوبی برای فعالین این حوزه ایجاد  به اکوسیس

شود.
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  اینترنت اشیا چیست؟ 
ــت که هر یک با داشتن  ــتگاه های دیجیتالی اس ــترده  از دس ــبکه  گس  IoT یک ش
ــه های منحصر به فرد )UID( قادر هستند ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر،  شناس
به صورت هماهنگ با سایر اجزای یک شبکه و یا به صورت مستقل و کنترل شده عمل 
نمایند. این امر باعث تولید مقدار زیادی اطالعات می شود که پیش بینی می شود بیش 
ــده است، به این ترتیب با  ــد که تاکنون در دنیا تولید ش از 90 درصد داده هایی باش
تحلیل صحیح داده های ثبت شده می توان نتایج سودمندی به دست آورد که مدیریت 

بهتر اشیاء و صرفه جویی در منابع را امکان پذیر می سازد.

  شهر هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت
ــمند اغلب با اصطالح شهر هوشمند معرفی می شود و با ادغام  خدمات عمومی هوش
تکنولوژی های ارتباطاتی و اینترنت برای تسهیل خدمات ارائه شده به مردم می باشد. 

کلیت شهر هوشمند مبین نت در چهار بخش زیر ترسیم می گردد :

  آبیاری هوشمند 
آبیاری هوشمند فضای سبز سیستمی است که متناسب با نوع توپوگرافی زمین و نیاز 
ــده و یا به صورت دستی و از  گیاه به صورت خودکار با پلتفرم های از قبل طراحی ش
ــن های توسعه یافته برای دسترسی کاربران، طراحی و اجرا می گردد.  طریق اپلیکیش
کاهش چشمگیر مصرف آب و افزایش انطباق پذیری نحوه ی آبیاری با انواع مختلف 
خاک و گیاه در شرایط مختلف جوی از عمده دالیل ایجاد نیاز برای گرایش به سمت 
هوشمندسازی آبیاری فضای سبز می باشد. زیرا می تواند عالوه بر کنترل دستگاه های 
توزیع کننده آب)سیستم قطره ای ، بارانی و ….( متناسب با دستور کاربر، با تجمیع 
اطالعات مربوط به شرایط هواشناسی شامل : دما، رطوبت، پارامترهای جوی و... نیاز 
ــبز را شناسایی و براساس پارامترهای اندازه گیری شده و محاسبات  آبی فضاهای س
ــازی و به  ــک، الگوی رفتاری محیط و گیاه را با کمترین درصد خطا شبیه س اتوماتی

توسعه پلتفرم های یادگیرنده بیانجامد.
این سیستم ها کاربر را قادر خواهد ساخت تا به راحتی فضای سبز خود را در هر زمان 

رامین قبادی افشار

وقتی سازمان ها و شهرها هوشمند می شوند

که تمایل دارد آبیاری نماید و کمترین خسارت بر اثر بی آبی یا کم آبی به فضای سبز وارد 
گردد. همچنین رویه دار شدن جریان آبیاری سبب می شود تا با کمترین آب بیشترین بهره 
وری ایجاد گردد. با توجه به وضعیت فعلی آب کشور و این نکته که تقریبا 80 درصد از هدر 
رفت آب در بخش کشاورزی است، استفاده از راه حل های هوشمندسازی می تواند یک راه 

حل مطمئن و مطلوب برای برون رفت از بحران آب و مدیریت مناسب آن باشد.

  مزایای آبیاری هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت:
  سنجش و مانیتور رطوبت خاک
  سنجش و مانیتور دمای خاک

  سنجش و مانیتور میزان مواد شیمیایی خاک
  برآورد نیاز آبی فضای سبز متناسب با نوع پوشش گیاهی
  تشخیص زمان آبیاري و خودکار آن در زمان های مناسب

  قطع و وصل جریان آب در مواقع الزم 
  کاهش چشمگیر مصرف آب 

  مدیریت پسماند هوشمند
در ایران روزانه 50 میلیون کیلوگرم زباله ی خانگی تولید می شود. به عبارت دیگر 
ــد که تنها 5 درصد از  ــاالنه بالغ بر حدود 18 میلیون تن زباله می باش این عدد س
ــماندها یکی از  ــود. به همین دلیل مدیریت پس آن در چرخه ی بازیافت وارد می ش
ــت. در همین راستا شرکت  ــد شهرنشینی اس مهمترین نیازهای زندگی رو به رش
ــهری و ماشین های  ــازی سطل های زباله ی ش ــمند س ارتباطات مبین نت با هوش
ــامل وزن، ساعت ورود و  ــده ش جمع آوری، اطالعات کل زباله      های جمع آوری ش
خروج زباله      ها و... را به صورت لحظه ای ثبت می نماید. حسگرهای مدیریت پسماند 
هوشمند با استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی کار می کند و  اطالعات مربوط 
به سطوح پرشده را برای مرکز ارسال می کند. در مرکز با مانیتور وضعیت سطل ها 
و یا ابزار جمع آوری، با استفاده از دشبوردهای مدیریتی و یا اپلیکیشن  قابل نصب 
ــع آوری زباله ها را برای کاربران  ــن همراه، امکان نظارت و کنترل جم ــر روی تلف ب

دغدغه  وجود هزینه های سرسام آور جاری در سازمان ها، بهینه نبودن فرایندهای انجام کار و نبود بانک اطالعاتی از کلیه ی فرایندهای سازمانی باعث شده سازمان ها 
مجبور به سرمایه گذاری و پرداخت هزینه در بخش هایی باشند که از طریق فناوری بتوان هزینه های آن ها را کنترل کرد. به عنوان مثال هزینه های بخش پسماند سازمان ها، 
مصرف آب، برق و... هزینه هایی هستند که سازمان ها برای آن ها ردیف بودجه ی ثابتی درنظر می گیرند و هیچ گاه گزارشی از چرایی و چگونگی این مصارف نخواهند 
داشت. اما امروزه فناوری هایی توسعه یافته اند که از طریق آن ها می توان سازمان ها و در یک مقیاس کالن تر شهرها را به سمت هوشمندسازی هدایت کرد. این فناوری 

در اینترنت اشیاء نهفته است.

نگاه ماه
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ــروع مدیریت پسماند جمع آوری و دفع مواد زاید است  میسر می سازد. نقطه ی ش
ــاد مبتنی بر بازیافت که  ــتیابی به اقتص ــامل دس و تا مدیریت حرفه ای آن که ش
ــبب صرفه جویی در منابع و کاهش اثرات نامطلوب روی محیط زیست است،  س

ادامه می یابد.

  مزایای مدیریت پسماند هوشمند شرکت ارتباطات مبین نت:
  سنجش و مانیتور میزان مواد موجود در سطل و دمای داخل آن

  اطالع رسانی پر شدن سطل زباله 
  جمع آوری بیشترین مقدار زباله در کمترین زمان 

  کاهش میزان انتشار میکروب در طول راه 
  کاهش هزینه ی جمع آوری زباله و بهبود وضعیت بهداشت محیط

  تحلیل داده های هر منطقه برای برنامه ریزی بهتر

  روشنایی هوشمند
ــنایی هوشمند به سیستمی گفته می شود که امکان کنترل وضعیت روشنایی  روش
ــی آورد و در مراحل  ــتورات پیش فرض، فراهم م ــب با دس را از راه دور و یا متناس
ــرفته تر با تحلیل داده های کسب شده از وضعیت های خاموش و روشن شدن  پیش
ــنایی  المپ ها در بازه های زمانی مختلف و تلخیص الگوهای تکرار پذیر، برای روش
ــتفاده از  و کیفیت آن به صورت خودکار فرمان صادر می نماید. به طور نمونه با اس
فن آوری  آشکار سازی حرکت با استفاده از امواج مادون قرمز متصاعد شده از منبع 
متحرک می توان امکان هرگونه تغییرات خودکار و یا دستی را برای خاموش شدن 
ــتانه ی نور مورد  ــاس نورهای محیطی با تعریف آس المپ ها فراهم آورد و یا بر اس
ــگ آن را تنظیم نمود. متعاقبا  ــورد کاربری میزان نور و حتی رن ــاز، در فضای م نی
این سیستم سبب کاهش چشمگیر مصرف برق خصوصا در اماکن عمومی از قبیل 
ــنایی  ــاختمان و... می گردد. راهکار روش معابر، جاده ها، پارکینگ ها، طبقات یک س
ــرف انرژی، امکان  ــی قابل توجه در مص ــهری ما عالوه بر صرفه جوی ــمند ش هوش
مدیریت، نگهداری و نظارت کارآمد بر این سیستم ها را فراهم می آورد. با استفاده 
از راهکارهای نوین هوشمندسازی، اصالح منبع نور و طراحی روشنایـی می توان تا 
80درصد مصرف انرژی را در بخش روشنایی کاهش داد. . هوشمندسازی تجهیزات 
عالوه بر این که باعث کاهش چشمگیر مصرف می شود، کمک می کند تا تجهیزات 
ــتن توجیه اقتصادی، آنها را با  ــده و در صورت لزوم و داش ــایی ش پر مصرف شناس
ــی از مکانسیم های موجود در پارکینگ  تجهیزات کم مصرف جایگزین نمود. بخش

هوشمند مبین نت شامل موارد زیر است :
  تنظیم سطح نور به صورت دستی و یا اتوماتیک، متناسب با نور محیطی

  تعیین و مشاهده وضعیت روشنایی در هر موقعیت مکانی
  مدیریت روشنایی از راه دور و بیرون ساختمان توسط اپلیکیشن 

  پارکینگ هوشمند
پارکینگ هوشمند اطالعات دقیقی از تعداد خودروهای موجود در پارکینگ و فضاهای 
خالی آن را با ابزارهای نظارت در اختیار کاربر قرار می دهد تا امکان صدور مجوز ورود، 
خروج، توقف و یا دریافت هزینه بدون حضور فرد و به صورت خودکار را داشته باشد. 
در حال حاضر، افزایش خودروها و فقدان فضای کافی با قابلیت پارکینگ و هزینه های 
ساخت امکانات پارکینگ ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مکانیابی پارکینگ را ضروری 
ــت. سیستم پارکینگ هوشمند بر مبنای استفاده بیشینه از کمترین منابع  کرده اس
موجود از جمله فضا، نیروی انسانی، انرژی و... طراحی می گردد.  مکانسیم های موجود 

در پارکینگ هوشمند مبین نت شامل موارد زیر است:
  تجهیز پارکینگ ها توسط سنسورهای مختلف در مکان های پارک

  ارسال اطالعات به سرور مرکزی در خصوص مکان های خالی و آماده ی پارک
  اعالم اخطار در صورت وجود خودروهایی که مجوز پارک ندارند

  مانیتور و مدیریت محل های پارک بر اساس خواست مالک پارکینگ
 ارایه گزارش های مربوط به تردد خودروها بر روی تلفن همراه مالک

 استفاده از دوربین های پالک خوان و تشخیص راننده 

رونمایی از جدیدترین تکنولوژی های 
صنعت ارتباطات سیار

 در کنگره جهانی موبایل 2019 

ــاله در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شده و شرکت ها  کنگره جهانی موبایل که هر س
ــی های همراه  ــای مرتبط با گوش ــی جدیدترین فناوری ه ــا به معرف ــر دنی از سراس
ــال نیز همچون سال های گذشته برگزار شد.این کنگره مجموعه ای  می پردازند، امس
ــی همراه در جهان است که در آن مدیران  ــامل بزرگترین نمایشگاه صنعت گوش ش
برجسته شرکت های سازنده گوشی همراه، اپراتورهای ارتباطات، سازندگان نرم افزار و 

فروشندگان حضور دارند.
  GSM World Congress این نمایشگاه ابتدا نمایشگاه جهانی »جی اس ام« یــا
نامیده می شده ولی اکنون نمایشگاه جهانی 3GSM یا 3GSMA نامیده می شود.

ــرای صنعت تلفن  ــگاه جهان ب ــی موبایل ترکیبی از بزرگترین نمایش ــره جهان کنگ
ــته به نمایندگی اپراتورهای تلفن همراه،  همراه و یک کنفرانس برای مدیران برجس
تولیدکنندگان دستگاه های هوشمند، ارائه دهندگان تکنولوژی، فروشندگان و صاحبان 
ــت.کنگره جهانی موبایل به عنوان رویدادی سالیانه برای  ــر جهان اس محتوا از سراس
ــهر لندن برگزار شد و تا سال 1994 ادامه  ــال 1987 در ش اولین بار در ماه فوریه س
یافت. این کنگره در سال 1995 در شهر مادرید برگزار شد و سپس از سال 1996 تا 
سال 2006 در شهر کن فرانسه برپا شد.از سال 2007 تا کنون نیز هر ساله در محل 
»فایرا گران ویا« شهر بارسلون )ایالت کاتاالن، اسپانیا( برگزار می شود که ساالنه بیش 
از صد هزار نفر از مردم در آن حضور می یابند.در سال 2011 شهر بارسلون به عنوان 
ــد که کنگره جهانی موبایل تا سال 2023  پایتخت جهانی موبایل انتخاب و اعالم ش
در این شهر برگزار خواهد شد.این کنگره هر ساله از واپسین روزهای ماه فوریه آغاز 
می شود و در روزهای آغازین ماه مارس به فعالیت خود پایان می دهد. هدف این است 
ــاله در طول یک هفته کاری برگزار شود، به همین دلیل تاریخ  که این کنگره هر س
برگزاری ثابتی ندارد و هر سال ممکن است چند روزی جا به جا شود.کنگره جهانی 

موبایل 2019 از 25 تا 28 فوریه شاهد حضور بازدیدکنندگان از سراسر جهان بود.

  رونمایی از گوشی تاشوی هواوی در بارسلون؛ رقیب گوشی تاشوی 
سامسونگ رسید!
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رویداد ماه

تنها چند روز پس از معرفی گوشی تاشوی سامسونگ، شرکت هواوی هم گوشی تاشوی 
ــاخت تلفن های  خود را معرفی کرد. اتفاقی که می توان آن را نقطه عطفی در صنعت س

همراه در جهان دانست.
بر خالف سال ها قبل که اپل پیشتاز نوآوری در جهان تکنولوژی بود حاال این شرکت های 
کره ای و چینی هستند که در زمینه فناوری های تلفن همراه پیشتاز شده اند. پس از آنکه 
سامسونگ گلکسی فولد را که یک گوشی تاشو است معرفی کرد حاال هواوی هم محصولی 
ــد هم تبدیل به یک  را با نام میت ایکس معرفی کرده که هم می تواند تلفن همراه باش
تبلت هشت اینچی شود.از نظر سخت افزار می توان گوشی سامسونگ را قوی تر دانست. 
ــتگاه وضعیت نزدیکی دارند. سامسونگ دارای پردازنده  از نظر پردازنده تقریبا هر دو دس
اسنپدراگون 855 است اما هواوی از پرازنده اختصاصی خود با نام کرین 980 بهره می برد. 
در زمینه رم اما سامسونگ 12 گیگابایت رم دارد اما دستگاه هواوی تنها هشت گیگابایت رم 

را در خود جای داده است. حافظه داخلی محصول تاشوی هواوی 512 گیگابایت است.
اندازه صفحه گوشی هواوی در حالت تلفن همراه و تبلت بزرگ تر از سامسونگ است. در 
ــی هواوی 6.6 و 8 اینچ و دستگاه سامسونگ 4.7 و 7.3 اینچ  حالت موبایل و تبلت گوش
اندازه دارند. طراحی هواوی به نظر هوشمندانه تر می رسد، چرا که در حالت گوشی از هر دو 
طرف دستگاه به عنوان صفحه نمایش می توان استفاده کرد اما در سامسونگ فقط یک 
طرف دستگاه قابل استفاده است.گوشی تاشوی جدید هواوی از سیستم فایو جی پشتیبانی 
می کند که تحول آینده در زمینه سرعت اینترنت همراه در جهان است.گوشی هواوی در 
حالت تاشو ضخامت کمتری نسبت به سامسونگ دارد.این گوشی مجهز به چهار دوربین 
در پشت خود است. قیمت میت ایکس هم حدود دو هزار و 300 یورو است که از قیمت 
حدود دو هزار یورویی سامسونگ فولد بسیار بیشتر است. با توجه به قیمت این گوشی ها 
بنظر می رسد سال ها زمان نیاز باشد تا اینگونه محصوالت قیمتی قابل خرید برای بیشتر 

مردم جهان پیدا کنند.

 رونمایی از دو موبایل ارزان با فناوری شناسایی صورت

شرکت آلکاتل از دو موبایل ارزان قیمت با فناوری شناسایی صورت رونمایی کرد. این 
موبایل ها با قیمت های 180 و 158 دالر به بازار عرضه می شوند.

ــتر اوقـات این شرکت  ــت که بیش ــخصات موبایل های »آلکاتل« آن اس یکی از مش
ویژگــی های جدید تلفن های هوشمند را به دستــگاه های ارزان قیمــت اضافـه 

می کند. این روند به خصوص در موبایل های 2019 این شرکت به چشم می خورد.
ــتگاه ها 2 دوربین )13 و 5 مگاپیکسل( نصب شده است. دوربین ها  ــت این دس پش
مجهز به هوش مصنوعی هستند و می توانند صحنه عکاسی را ردیابی کنند. دوربین 
جلویی دستگاه نیز 8 مگاپیکسل است و در آن فناوری شناسایی صورت به کار رفته 
است. به این ترتیب کاربر می تواند قفل دستگاه را با کمک این فناوری بیومتریک باز 
کند.هرچند این فناوری گران و نوین است اما  در این دستگاه ها نکاتی وجود دارد که 
قیمت آن را پایین نگه می دارد. هر دو موبایل مجهز به نمایشگر 5.9 اینچی با وضوح 

1560 در 720 هستند.

ــی پرچمدار مجهز به اینترنت 5G خود را تحت  ــرکت زدتی ای، نخستین گوش ش
عنوان Pro Axon10 معرفی و رونمایی کرد.

با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گسترش تالش و فعالیت 
ــعه  ــوژی و اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توس ــرکت های مختلف تکنول ش
ــاخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک  زیرس
ــت و هر یک  ــن و رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس مارات
ــند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی  از آن ها در تالش
ــان قرار  ــل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانش ــرداری از جدیدترین نس و بهره ب

می دهند.
همانطور که پیش تر نیز تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری برآورد کرده 
ــرکت های تولیدکننده موبایل در سال  ــیاری از غول های تکنولوژی و ش بودند، بس
2019 میالدی به سمت و سوی توسعه، تولید و عرضه گوشی های هوشمند مجهز 
به فناوری شبکه نسل پنجم اینترنت همراه روی خواهند آورد تا بدین ترتیب امکان 
بهره مندی کاربران و مشترکان موبایل از خدمات اینترنت پرسرعت را فراهم آورده 

و بدین ترتیب از سایر رقبای قدرتمند خود نیز عقب نیفتند.
ــاس گزارش وب سایت phonearena ، حاال با معرفی این محصول جدید،  بر اس
به نظر می رسد که زد تی ای نیز وارد صحنه رقابت با سایر بازیگران حاضر در حوزه 
تولید موبایل های مبتنی بر شبکه 5G شده و این رونمایی در کنگره جهانی موبایل 
2019 بدان معناست که می خواهد رسماً قدرت، نوآوری و رقابت پذیری خود را به 

سایر رقبای قدرتمندش همچون سامسونگ و هواوی به رخ بکشاند.
بر اساس شواهد و گزارش های موجود، این محصول به تراشه پردازنده اسنپ دراگون 
855 همراه با مودم مجهز به فناوری شبکه 5G مجهز است. این محصول همچنین 
به یک صفحه نمایش 6.47 اینچی از نوع آمولد  با وضوح تصویر 2340 در 1080 
پیکسل تجهیز شده است. حسگر اثرانگشت یکپارچه با نمایشگر نیز وظیفه ی احراز 
ــمند برعهده دارد. همچنین، 6 گیگابایت حافظه ی  ــتگاه هوش هویت را در این دس
ــه ی پردازنده این گوشی را  ــازی داخلی تراش رم و 128 گیگابایت فضای ذخیره س
همراهی می کند. زد تی ای به منظور تضمین عرضه جهانی دستگاه های هوشمند 
مبتنی بر این فناوری در نیمه نخست سال جاری میالدی، با اپراتورهای مخابراتی 

بزرگی همچون چاینا تلکام، الیسا و هاچینسون ِدِری همکاری کرده است.
در قسمت عقبی و پشت دستگاه، یک دوربین سه گانه به چشم می خورد که دارای 
ــودگــی دیافراگــم f/1.8 و فنــاوری  ــل با گش ــگر 48 مگاپیکس یک لنز با حس
ــل و یک لنز دیگر  ــگر 20 مگاپیکس ــز دومی مجهز به حس Pixel-Binning، لن
موسوم به تله فوتو با حسگر 8 مگاپیکسلی است. این دستگاه همچنین به یک باتری 
ــده است که به  ــخه اندروید 9 از اندروید مجهز ش ــاعتی و نس 4 هزار میلی آمپر س
گفته تحلیلگران و کارشناسان فعال در این حوزه، با توجه به امکانات و قابلیت های 
ــت، قیمت این محصول به هیچ  ــده اس جدید و به روزی که در آن به کار گرفته ش

عنوان پایین نخواهد بود.

 رونمایی از گوشی 5G زدتی ای؛ با قابلیت بهره مندی از اینترنت 
مافوق سریع
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آمریکا که از حدود یک دهه پیش هواوی را متهم به »جاسوسی برای دولت چین« و ایجاد 
ریسک های امنیتی برای غرب می کند، در ماه های اخیر تنش ها با هواوی را وارد فاز جدیدی 

کرده است؛ مسئله ای که حتی بازداشت مدیر مالی هواوی را در پی داشت.
اکنون مساله از قضیه »نقض تحریم های ایران« و بازداشت مدیر مالی فراتر رفته و هواوی 
در تالش است از هر طریق ممکن با قصد آمریکا برای مستثنی کردن این شرکت از بازار 

اینترنت نسل پنجم مبارزه کند.
امسال در کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلون اسپانیا، در حالی که هواوی اعالم کرد 
موفق شده با بیش از 64 کشور، شامل سوئیس و آفریقای جنوبی، قرارداد ساخت شبکه 
فایو جی امضا کند، هیاتی از وزارتخانه های خارجه و دفاع آمریکا نیز در کنگره حضور یافته 

و به همگان در مورد همکاری با هواوی هشدار می دادند.

به نوشته مجله کسب وکار آمریکایی »فوربز«، گوآ پینگ رئیس هواوی، در این کنگره علناً 
به »مسخره کردن« هیات آمریکایی مشغول بود.

به نوشته این مجله، هشدارهای آمریکا که می گوید گره زدن اینترنت نسل پنجم کشورها با 
هواوی به معنی تحویل دادن کنترل اینترنت کشور به حزب کمونیست چین است نتوانسته 

موفقیت الزم را در چشم پوشی کشورها از هواوی کسب کند.

5G رقابت شرکت ها برای تصاحب بازار پرسود  
با توجه به اینکه شرکت هایی مانند زد  تی ای، هواوی، نوکیا، اریکسون و غیره به جنب وجوش 
افتاده اند تا بتوانند خودشان را به شرکتی پیشرو در حوزه 5G در دنیا تبدیل کنند، می توان 
گفت که مسابقه و رقابت اصلی تازه شروع شده است. شرکت های سازنده تراشه در آمریکا 
مانند کوالکوم و اینتل هم وارد این رقابت شده اند و با توجه به درگیری ها و کشمکش های 
تجاری که میان آمریکا و چین وجود دارد، می توان اینطور گفت که فناوری 5G هم بخش 

اعظمی از این جنگ تجاری را تشکیل داده است.
بخش مهم ماجرا درخصوص 5G این است که کدام کشور و شرکت بتواند در تعریف و 
کنترل مدل، معماری و موضوعات مورد بحث و کلیدی در مورد این فناوری اولین گام ها را 
بردارد و تمامی این حساسیت ها به این خاطر است که 5G درست مانند اقیانوس وسیع و 

گسترده ای از حوزه سایبر است.
همانطور که اشاره شد، هواوی یکی از شرکت های مدعی در این حوزه است که به گفته 
تحلیلگران، جذابیت هواوی عبارت است از هزینه پایینی که برای ایجاد زیرساخت فایو جی 

ارائه می دهد؛ هزینه ای که به خاطر وام های یارانه دار دولت چین توانسته اند پایین بمانند.
جذابیت این هزینه پایین تا اندازه ای است که با وجود آن که ایاالت متحده و استرالیا ورود 

بازار 5G؛ گلوگاه تنش های فزاینده  آمریکا و هواوی
عالوه بر اینکه 5G امسال در کنگره جهانی موبایل بارسلون، هم توجهات بسیاری را به خود جلب کرد و بسیاری از تلفن های هوشمند ارائه شده در نمایشگاه قابلیت مجهز 
بودن به این فناوری را به رخ بازدیدکنندگان می کشیدند؛ این فناوری نقش اساسی هم در تنش های میان آمریکا و چین و یا همان جنگ تجاری میان این دو کشور دارد؛ 
از طرفی 5G همان تعهدی است که دونالد ترامپ برای قدرتمندتر کردن مجدد آمریکا به مردم داده است و از طرف دیگر چین هم به کمک همین فناوری قصد دارد به 

پیشروترین کشور صنعت هوش مصنوعی در دنیا تا سال ۲۰۳۰ بدل شود.

هواوی به حوزه فایو جی خود را ممنوع کرده اند، هم پیمان نزدیک آنها یعنی بریتانیا می گوید 
هنوز نسبت به بستن در به روی هواوی در زمینه فایو جی مطمئن نیست.

 
  دگرگونی های اساسی با ظهور اینترنت نسل پنجم

ــل پنجم قرار است به ویژه در پنج حوزه دگرگونی های اساسی به وجود آورد:  اینترنت نس
تلویزیون و رسانه؛ صنایع؛ پزشکی؛ مخابرات؛ ترابری و زیرساخت.

ــا« را در چند ثانیه بارگیری کنید، با  ــت فیلم »ارباب حلقه ه با فایو جی خواهید توانس
عینک های واقعیت مجازی از راه دور پخش مستقیم کالس درس مدرسه خود را بدون 
تأخیر تجربه کنید، و خودروی سواری هوشمند شما قادر خواهد بود اطالعات مورد نیاز 

برای پیمودن بهتر مسیر را با چراغ راهنمایی سر چهارراه ها رد و بدل کند.
با راه اندازی فناوری فایو جی، گیاهان در مزارع خواهند توانست نیازهای خود، مثل میزان 
کود و رطوبت را از طریق حسگرهای پرسرعت با کشاورز در میان بگذارند. کنترل بی دغدغه 
ــین آالت سنگین معادن و صنایع از راه دور از دیگر کاربردهای نسل پنجم اینترنت  ماش

است.
در حال حاضر، رؤسای صنایع، سازمان ملل و دولت ها در حال تنظیم مقررات و سیاست های 
مربوط به اینترنت نسل پنجم هستند و به خاطر هزینه باالی این فناوری هدف فعلی کاربرد 
آن در نهادهای بزرگ است. استفاده همگانی شخصی از آن احتماالً تا سال آینده میالدی 

در دسترس نخواهد بود.

  5G هواوی، به مراتب پیشرفته تر از رقبا
در خبرها آمده است که تجهیزات فایو جی هواوی »به مراتب پیشرفته تر« از رقبایش در 
این حوزه، یعنی اریکسون سوئد و نوکیای فنالند است و هیچ شرکت مخابراتی آمریکایی نیز 

وجود ندارد که بتوان آن را رقیبی جدی برای هواوی در حوزه فایو جی به شمار آورد.
رئیس هواوی می گوید اقدامات آمریکا علیه هواوی »بیشتر به رقابت تجاری ربط دارد تا 
مسئله امنیت ملی«. دولت آمریکا اما به سابقه هواوی و ارتباطش با حزب کمونیست چین 

اشاره کرده و نگرانی خود را واقعی می داند.
هنوز مشخص نیست شکایت تازه قضایی هواوی علیه دولت آمریکا که در دادگاهی در 
تگزاس انجام شده چه تأثیری خواهد داشت. البته، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
قانوناً می تواند با امضای یک حکم دولتی راه هواوی به بازارهای ایاالت متحده را به طور 

کامل سد کند.
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عرضه  ارز دیجیتال فیسبوک تا پایان 2019

تقریبا 10 درصد مردم جهان از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند

پلتفرم ارزکاوی دیجیتال »کوین هایو« در آستانه  تعطیلی!

 منابع مطلع از تمرکز فیس بوک برای عرضه ارز دیجیتال تا قبل از پایان سال 2019 
میالدی خبر داده اند. یک گروه مخفی 50 نفره در این شرکت در تالش برای تکمیل 

این طرح هستند.
به گزارش تک کرانچ، این ارز دیجیتال عالوه بر فیس بوک در دیگر پلتفرم های متعلق به 
این شرکت مانند واتس اپ هم قابل استفاده خواهد بود و به عنوان مثال می توان از آن 

برای نقل و انتقال سریع پول استفاده کرد.
ــخص نیست این ارز دیجیتال دقیقاً چه نامی خواهد داشت. اما برخی منابع  هنوز مش
می گویند فیس بوک نام FaceCoin را برای آن انتخاب خواهد کرد. انتظار می رود این 

ابتکار عمل تازه درآمدهای سرشاری را به جیب مدیران فیس بوک سرازیر کند.
گفته می شود پیامرسان خود فیس بوک هم برای تسهیل استفاده از این ارز دیجیتال 
شاهد تغییراتی خواهد بود. البته فیس بوک یک بار در سال 2011 اقداماتی را در این 
ــال آن را متوقف کرد. این شرکت در سال 2012  زمینه آغاز کرده بود که بعد از دو س
ــال بعد ارائه این  ــوم به Facebook Gifts را راه اندازی و دو س هم ابتکار عملی موس

خدمات را متوقف کرد.
در حال حاضر پرداخت هزینه خرید برخی کاالها و خدمات از طریق پیام رسان فیس 
ــال 2015 آغاز شد و دامنه آن دو  ــت. ارائه این خدمات در آمریکا از س بوک ممکن اس

سال بعد به اروپا کشیده شد.
هم اکنون اکثر ارزهای دیجیتال جهان ساختار باز و آزاد دارند ولی هنوز مشخص نیست 
آیا فیس بوک هم از همین قاعده تبعیت خواهد کرد یا قصد دارد ارزی بسته و تحت 

کنترل خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

نتایج بررسی های موسسه کاسپراسکای نشان می دهد که تقریبا از هر ده نفر در جهان 
یک نفر از ارزهای دیجیتال استفاده می کند.

به گزارش آسین ایج، ارزهای دیجیتال در سال های اخیر برای انجام تبادالت مالی بسیار 
محبوب شده اند و اگر چه از آنها برای پولشویی و غیره نیز سواستفاده هایی به عمــل 

می آید ولی در مجموع کاربرد این ارزها روز به روز در حال افزایش است.
ــکای 13 درصد از مردم جهان تا به حال از ارزهای  ــی های کاسپراس ــاس بررس بر اس
دیجیتال برای خرید کاال و خدمات استفاده کرده اند. اما جنایتکاران آنالین هم از این 
فناوری برای تبادالت مالی و مخفی کاری بهره می گیرند. هکرها هم به سرقت ارزهای 
دیجیتال عالقه فراوانی دارند و همین مساله خطر سرقت مبالغ کالن مالی را به طور 

جدی به وجود آورده است.
ــب و کارهایی که از ارزهای دیجیتال برای تبادالت مالی استفاده می کنند  تعداد کس
روز به روز در حال افزایش است که از جمله آنها می توان به خرده فروشی ها، مشاغل 
مربوط به فروش غذا و غیره اشاره کرد. البته استفاده از این ارز برای سرمایه گذاری نیز 

بیشتر شده است.
موارد سرقت ارزهای دیجیتال در سال 2018 نسبت به سال 2017 افزایش یافته و تنها 
در یکی از حمالت هکری 350 میلیون دالر ارز دیجیتال به سرقت رفت. لذا ایمن سازی 

زیرساخت های ارائه این خدمات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

یکی از سرویس های استخراج ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده موسوم به کوین هایو به 
کار خود پایان داد.این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده 
است، وب سایت ها، حساب های کاربری و پلت فرم های بسیاری برای استخراج بیت کوین 
یا بیت کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و 
مبادالت تجاری کالن اقدام کنند.در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 
بسیاری همچون بیت کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار 
شدند، همین امر موجب شده است کاربران و هکرهای 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 برای استخراج این ارزهای 

دیجیتالی فراهم می کردند، مانند قارچ در فضای اینترنت رشد کنند.
ــد که مدیر سرویس استخراج  ــایت هکرنیوز، به نظر می رس ــاس گزارش وب س بر اس
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده کوین هایو تحت تأثیر فروکش کردن تب و تاب ارزهای 
دیجیتال در جهان تصمیم گرفته است که به ادامه فعالیت این سرویس پایان ببخشد و 
تعطیلی آن را اعالم کند.کوین هایو که در سال 2017 میالدی به عنوان یک سرویس 
ارزکاوی قانونی و دارای مجوز معرفی شده و شروع به کار کرده بود، به وب سایت های 
مختلف این امکان را می داد که به جای نمایش تبلیغات به کاربران، بتوانند با بهره گیری 

از سیستم و پلتفرم کوین هایو، ارزهای دیجیتال مونرو استخراج کنند.
اما حاال گزارش ها حاکی از آن است که این سرویس ارائه دهنده خدمات ارزکاوی قصد 
دارد تا به فعالیت خود خاتمه دهد بدین ترتیب کاربران آن نیز به سمت و سوی سایر 

پلتفرم های فعال در این حوزه سوق پیدا خواهند کرد.
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تاثیر چشمگیر بالک چین در توسعه انرژی های تجدیدپذیر

لو رفتن اطالعات کارت های اعتباری کاربران دستگاه های کارت خوان!

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی های پایدار، بالک چین یکی از آن دسته 
تکنولوژی هایی است که در توسعه زیرساخت های مربوط به انرژی تجدیدپذیر نقش 

بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.
ــالک چین را تعریف کنیم، باید بگوییم که بالک چین نوع  ــر بخواهیم فناوری ب اگ
ــات مختلف به صورت  ــت که در آن اطالع ــبکه اینترنتی اس جدید و خاصی از ش
ــوند. اگر واضح تر بخواهیم تفاوت اصلی و  ــکل طبقه بندی می ش بلوک های هم ش
ــبکه بهم پیوسته را با شبکه اینترنت عادی عنوان کنیم،  عمده این نوع خاص از ش

باید به نحوه ذخیره سازی اطالعات اشاره کرد. 
ــت که اطالعات رد و بدل شده در شبکه اینترنت عادی به صورت  این بدان معناس
ــرور اصلی ذخیره می شوند که توسط هکرها و نهادهای ذی ربط  متمرکز در یک س
ــت که اطالعات منتقل شده در  ــتند این در حالیس ــی و ردیابی هس قابل دسترس
ــبکه بالک چین امکان دسترسی، نفوذ و ردیابی را به هیچ نهاد و یا فرد حقیقی  ش

و حقوقی نمی دهند.

در واقع به زبان ساده می توان این چنین بیان کرد که بالک چین یک پایگاه توزیع 
داده مبتنی بر اجتماع میلیون ها نقطه اشتراک است که به صورت هم زمان داده هایی 
ــود که می توان با بهره گیری از این پلتفرم باز، آزاد و در  در آن ثبت و اصالح می ش
ــی و اطالعاتی پرداخت که از مهم ترین  ــن حال پیچیده، به تبادالت مالی، علم عی
ــوان به ارزهای دیجیتال رمزنگاری  ــای مبتنی بر پلتفرم بالک چین می ت فناوری ه
ــاره کرد.البته بالک چین  ــن و نظام های مالی و بانکی اش ــده همچون بیت کوی ش
ــاس تازه ترین  در صنایع مختلف کاربردهای فراوان و متعددی دارد که حاال بر اس
ــی که آژانس بین المللی انرژی های پایدار و تجدید پذیر منتشر کرده است  گزارش
می توان دریافت که این فناوری نوین قابلیت بکارگیری در این صنعت را نیز دارد و 

قادر است به توسعه و بهبود زیرساخت های مربوط به آن کمک بسزایی کند.
در این گزارش که در مجله فوربس آمده است، همچنین عنوان شده است که بالک 
ــاخت های مربوط به انرژی های  ــتاب بخشیدن به رشد زیرس ــریع و ش چین در تس
ــزایی کند و  ــل از آن قادر خواهد بود کمک بس ــر و صنعت برق حاص ــد پذی تجدی
ــورهای مختلفی به صورت ابزارهای نوآورانه گوناگونی مــورد استفاده قرار  در کش

گیرد.
ــر شده  این گزارش که تحت عنوان »نوآوری برای آینده انرژی های پایدار » منتش
ــدی و 11 راه حل که در  ــی و کلی ــت، به تبیین 30 مورد از نوآوری های اساس اس
چشم انداز انرژی های تجدید پذیر متنوع پرداخته است و کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در این حوزه نیز برآورد کرده اند که بالک چین قابلیت ایجاد تغییر و تحوالت 
عظیمی را در این صنعت خواهد داشت و به طور کلی می توان گفت که می تواند در 
حفاظت از محیط زیست ، جلوگیری از انتشار گازهای آالینده و سمی به جو زمین 

و همچنین کاهش روند گرمایش زمین نقش آفرینی کند.
ــان کرده  ــر کل این آژانس بین المللی در این خصوص خاطرنش ــان امین، مدی عدن
است که در راستای رسیدن به اهداف توافق نامه پاریس در جهت کاهش آلودگی 
و گرمایش زمین، تمامی کشورها موظف خواهند بود که به توسعه زیرساخت های 
ــهم  ــال 2050 میالدی، س ــای تجدید پذیر اقدام کرده و تا س ــوط به انرژی ه مرب

انرژی های پایدار از کل ظرفیت تولید برق در جهان را به 85 درصد برسانند.

ــعه دهنده دستگاه های کارت خوان موسوم به POS اعالم  یکی از شرکت های توس
ــده اند به اطالعات مربوط به کارت های  ــت که گروهی از هکرها موفق ش کرده اس

اعتباری مشتریان دست پیدا کنند.
با توجه به افزایش قابل مالحظه حمالت سایبری، بدافزاری و همچنین نفوذ هکرها 
به اطالعات شخصی و مالی کاربران، همچنان بر اهمیت امنیت سایبری و حفاظت 

از حریم خصوصی کاربران و مشتریان افزوده می شود.
بر اساس گزارش های منتشر شده در وب سایت زد دی نت، آمار حمالت سایبری 
و هک در سال 2017 به اوج خود رسید و رکورد حمالت سایبری در سال 2018 
ــته شد. حاال به تازگی شرکت NCBP به عنوان توسعه دهنده  میالدی نیز شکس
دستگاه های کارت خوان سیار اعالم کرده است که هفته گذشته گروهی از هکرها 
و مجرمان سایبری به اطالعات شخصی و مالی کارت های اعتباری مشتریانی که با 
استفاده از این دستگاه ها اقدام به خرید کرده بودند، دسترسی و نفوذ پیدا کرده و 

حجم زیادی از این اطالعات را به سرقت برده اند.
ــا، باج افزارها و حمالت DDOS از جمله تهدیدهای امنیتی بودند که از  بدافزاره
سال 2016 کاربران فضای مجازی را در معرض خطر حمالت سایبری قرار داده اند 

و موجب لو رفتن اطالعات شخصی و محرمانه آنها شده است.
ــت، ساالنه شرکت ها و سازمان های  ــته اشاره شده اس همان طور که در اخبار گذش
ــر جهان متحمل خسارات و آسیب های جبران  دولتی و خصوصی بزرگی در سراس
ــوند که از جمله مهم ترین آنها می توان به حمله سایبری به شرکت  ناپذیری می ش
ــازمان بهداشت و سالمت در انگلستان، وزارت های  مالی اکوئیفاکس در آمریکا، س

دفاع و امور خارجه بسیاری از کشورها، شرکت حسابرسی دیلویت در آمریکا اشاره 
کرد؛ بنابراین می توان گفت خطر حمالت سایبری در کمین تمامی افراد، کاربران و 
شرکت های کوچک و بزرگ در جهان است و دیگر نمی توان ادعا کرد که کسی از 

گزند و خطرات حمالت سایبری در امان است.
ــیله آن  ــان می داد هکرها به وس پیش تر نیز تحقیقات دیگری صورت گرفت که نش
می توانند اطالعات کارت های اعتباری کاربران و مشتریانی را که از دستگاه های پوز 
پرداخت وجه پول در محل استفاده می کنند، به سرقت برده، هک کرده و آنها را در 

معرض سوءاستفاده قرار دهند.
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حمزه فاتح

پرتاب ماهواره های رهیاب یک شبکه بزرگ اینترنتی برای هدف گذاری ارائه  اینترنت باند پهن در سراسر دنیا

شبکه 5G در عربستان، مصر و قزاقستان به طور آزمایشی اجرا شد

ــرکت »وان وب« شامل شش دستگاه با یک موشک  اولین مجموعه ماهواره های ش
سویوز از گینه فرانسه راهی فضا شده است.

به گزارش بی بی سی، این ماهواره های رهیاب بخشی از یک شبکه بزرگ ماهواره ای 
خواهند بود که شرکت »وان وب«، مستقر در لندن، قصد دارد با کمک آنها اینترنت 

باند پهن را در اقصا نقاط جهان در دسترس قرار دهد.
شرکت های دیگری هم هستند که طرح های مشابهی دارند، اما »وان وب« بر این باور 

است که با داشتن یک سیستم عملیاتی، دست باال را در این رقابت دارد.
مهم ترین وظیفه این شش ماهواره رهیاب ایمن کردن فرکانس های مورد نیاز برای 

رله تماس های اینترنتی شبکه آینده »وان وب« است.
اگر ماموریت این شش ماهواره موفق باشد، »وان وب« از اواخر سال شروع به استقرار 

ــویوز  باقی ماهواره های این مجموعه بزرگ خواهد کرد؛ به طوری که راکت های س
ماهانه تا 36 ماهواره را در مدار قرار خواهند داد.

برای ارائه پوشش سراسری اینترنت در کل زمین، الزم است 648 واحد در مدار قرار 
گیرد اما رقم نهایی می تواند حدود 2000 دستگاه باشد.

آدریان استکل مدیر شرکت »وان وب« گفت: »سیستم ما بسیاری را که هم اکنون به 
اینترنت دسترسی ندارند به آن متصل خواهد کرد. کار را با تمرکز بر ارائه دسترسی 
به مدارس، قایق ها، هواپیماها، و بخش های گسترده ای از سیاره که به شبکه فیبر 

نوری دسترسی ندارند شروع خواهیم کرد.«
ــرمایه گذار صنایع تله کام، گرگ وایلر، که آمریکایی است  ــرکت »وان وب« را س ش
تاسیس کرده. او قبال مجموعه دیگری به نام »او 3 بی« )مخفف »سه میلیارد دیگر« 

در اشاره به نزدیک به نیمی از ساکنان سیاره که اینترنت ندارند( را ایجاد کرده بود.
ــه در ارتفاع 8 هزار کیلومتری باالی خط  ــت ک »او 3 بی« ناوگانی از 16 ماهواره اس

استوا می گردند.
»وان وب« که هدف خیلی بزرگتر آقای وایلر است شامل شبکه ای بسیار متراکم تر است 

که در ارتفاع خیلی پایین تر 1200 کیلومتری قرار می گیرند.
نزدیکی این مجموعه به زمین، حجم باالی انتقال داده های آن - بیش از یک ترابیت 
)تریلیون بیت( در ثانیه - و پوشش جهانی نویدبخش دگرگونی دسترسی به اینترنت 

برای کسانی است که هم اکنون از خدمات ناچیز برخوردارند یا از آن محرومند.
ــرکای »وان وب« از جمله شرکت تراشه سازی کوالکام، گروه  ــت که ش این نگاهی اس
ویرجین متعلق به سر ریچارد برانسون، کوکاکوال، شرکت متخصص ارتباطات ماهواره ای 

هیوز، و سافتبنک در آن شریکند.

ــرکت مخابراتی اریکسون به منظور توسعه زیرساخت های شبکه اینترنت 5G با  ش
اپراتورهای فعال در کشورهای مصر، قزاقستان، روسیه و عربستان سعودی قرارداد 

همکاری امضا کرده است.
شرکت اریکسون که همواره یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی فعال در جهان 
ــمار می رود، حاال به تازگی اعالم کرده است که قراردادهای همکاری و تفاهم  به ش
ــتان سعودی و  ــورهای مصر، عربس نامه های جدیدی را با اپراتورهای فعال در کش
قزاقستان به امضا رسانیده است تا شبکه اینترنت پرسرعت 5G را در این کشورها 

راه اندازی و برقرار کنند.
ــه و کنار جهان منتشر شده و  ــل جدید اینترنت 5G در گوش از آنجا که اخبار نس
ــورهای زیادی با همکاری  ــتند، کش ــیاری نیز در انتظار اجرای آن هس کاربران بس
بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این 

نسل جدید از اینترنت اند.
ــال 2012 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان  اوایل س
ــعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق 2020 و  ملل برنامه ای را برای توس
ــماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم  فراتر از آن آغاز کرد. در نتیجه رس
ــاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای  ــد و از آن پس، ش ــبکه موبایل شروع ش ش
ــتیم که هر یک به دنبال برقراری و  ــر جهان هس اینترنت و تلفن همراه در سراس
راه اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G در کشورهای مختلفی همچون کره 
جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی ها و 

برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
ــده در جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل  حاال تازه ترین گزارش های منتشر ش
2019 بارسلون اسپانیا حاکی از آن است که این شرکت توانسته است قراردادهای 
 5G همکاری مربوط به توسعه زیرساخت های شبکه نسل پنجم اینترنت پرسرعت
ــی و عربستانی منعقد کرده  ــتانی، روس ــرکت های مخابراتی مصری، قزاقس را با ش

است.
ــاس همین گزارش ها که در وب سایت telecompaper آمده است، انتظار  بر اس
می رود که مرحله و برنامه آزمایشی برقراری شبکه  5Gدر کشورهای مذکور تا سال 

2019 و 2021 میالدی صورت می پذیرد.
بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، 
ــدت در حال رقابت برای راه اندازی نخستین شبکه  ــون، هواوی و غیره به ش اریکس
 ،5G ــل پنجم شبکه تلفن همراه ــل پنجم 5G هستند. نس اتصال به اینترنت نس
ــل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل  ــتانداردهای پیشنهادی برای نس اس

چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین 
اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این 

زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
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کاربران آیفون  منتظر گوشی های مجهز به 5G نباشید!

عرضه  اولین سیم کارت نسل پنجم جهان

حفره های امنیتی شبکه 4G و 5G برای کاربران دردسرساز شدند

به نظر می رسد که کاربران نباید تا قبل از سال 2020 میالدی منتظر گوشی های آیفون 
مجهز به فناوری شبکه 5G باشند. تازه ترین گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که 
شرکت تراشه ساز اینتل به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تأمین کنندگان تراشه های 
مودم برای گوشی های آیفون و سایر محصوالت اپل قصد ندارد تا پایان سال 2020 میالدی 
تراشه های مودم شبکه اینترنت 5G را عرضه کرده و به تولید انبوه برساند.با توجه به افزایش 
ــترش تالش و فعالیت شرکت های مختلف  روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گس
تکنولوژی و اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توسعه 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 آن ها در تالشند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی 
باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از جدیدترین نسل از اینترنت 5G را در اختیار 
کاربرانشان قرار می دهند.گزارش هایی که پیش تر در فضای مجازی منتشر شده بود حاکی 
از آن بود که اپل قصد دارد نخستین گوشی آیفون مجهز به شبکه 5G خود را تا حداقل 
دو سال دیگر در بازارهای جهانی موبایل عرضه کند.بر اساس اعالم اپل، این گوشی آیفون 
از مودم 8161 با قابلیت پشتیبانی از فناوری شبکه اینترنت 5G پرسرعت برخوردار است و 
قرار است تا سال 2020 میالدی 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.بعد از کشمکش های میان اپل و کوالکام، قرار شد 
که اصلی ترین و بزرگترین تراشه ساز اپل، شرکت اینتل باشد و این شرکت نیز با توجه به 
شواهد موجود، تا سال 2020 میالدی تراشه های مودم مجهز به فناوری شبکه نسل پنجم 
اینترنت همراه را عرضه نخواهد کرد بنابراین کارشناسان و تحلیلگران خطاب به کاربران 
و عالقمندان اعالم کرده اند که دست کم باید تا دو سال آینده منتظر گوشی های آیفون 

مجهز به 5G باشند.

اولین سیم کارت نسل پنجم جهان که قابل استفاده در شبکه های مخابراتی است، به 
طور رسمی توسط شرکت امنیت دیجیتال گمالتو طراحی و عرضه شد.

به گزارش آسین ایج، Gemalto که از شرکت های مشهور ارائه دهنده محصوالت 
و خدمات امنیت دیجیتال است، اعالم کرده که این سیم کارت آماده استفاده توسط 
ــت و با پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی مهمی همچون  اپراتورهای مخابراتی اس
ــازنده مدعی است با  ــرکت س ــازگاری دارد.ش 3GPP ETSI و SIMalliance س
ــیم کارت های یادشده نه تنها حریم شخصی کاربران حفظ می شود،  استفاده از س
ــای آنها نیز کامال محفوظ باقی می ماند. گمالتو می گوید کیفیت ارائه  ــه داده ه بلک
خدمات رومینگ نیز با استفاده از سیم کارت های یادشده بهتر می شود و می توان 
از سرقت داده های کاربران توسط هکرها در حین انتقال آنها از شبکه های مخابراتی 
جلوگیری کرد.انتظار می رود تا سال 2024 میزان پوشش شبکه های نسل پنجم 40 
درصد از جمعیت جهان را دربر بگیرد و 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان از خدمات 
ــیم کارت های جدید یکی از پیش شرط های  ــتفاده کنند. استفاده از س مذکور اس

دسترسی به خدمات پرسرعت شبکه های مخابراتی نسل پنجم است.

محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی دریافته و اعالم کرده 
اند که آسیب پذیری و حفره های امنیتی موجود در شبکه اینترنت 4G و 5G نفوذ 

هکرها به گوشی های هوشمند کاربران را میسر و ممکن می کند.
ــاخت های مربوط به اینترنت  ــعه زیرس ــال اخیر توس  از آنجایی که در طول یک س
ــتقبال بی نظیری برخوردار شده است، شرکت های مخابراتی و اپراتورهای  5G از اس
مختلفی درصدد هستند تا با توسعه امکانات و تجهیزات الزم برای نسل پنجم شبکه 
ــرعت را در اختیار کاربران قرار داده و شبکه مذکور  اینترنت همراه، این فناوری پرس

را راه اندازی کنند.
ــایت engadget، به  ــگران و محققان امنیتی بر اساس گزارش وب س حاال پژوهش
ــبکه  ــیب پذیری های موجود در این ش تازگی دریافته اند که حفره های امنیتی و آس
ــکان را می دهد تا به اطالعات  ــایبری این ام ــت همراه به هکرها و مجرمان س اینترن
ــخصی و حریم خصوصی کاربران نفوذ و دسترسی پیدا کرده و آمار تمامی پیام و  ش

تماس های رد و بدل شده آنها را به دست بیاورند.
ــیاری از کاربران در فضای مجازی تهدید بزرگی به شمار  ــار این خبر برای بس انتش
می رود و موجب شده است بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری 
ابراز نگرانی کرده و از اپراتورهای مخابراتی و شرکت های مسئول مربوطه درخواست 

کنند تا هرچه سریع تر به برطرف کردن این چالش های امنیتی و آسیب پذیرش هایی 
که ممکن است حریم خصوصی کاربران را زیر سوال برده و نقض کند، اقدام کنند و 
امنیت سایبری شبکه های پرسرعت 4G و 5G را باال ببرند و از نفوذ هکرها و مجرمان 

سایبری به اطالعات شخصی کاربران جلوگیری به عمل بیاورند.
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دولت آمریکا برای کنترل فناوری 5G در تالش است

چرا نباید گوشی هوشمند مجهز به شبکه 5G خرید؟

دولت کنونی آمریکا با فشار بر شرکت های فعال در زمینه 5G در صدد است تا از این 
فناوری به نفع خود استفاده کند.دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا با 
ــازمان های دولتی، استراتژی فشار بر شرکت های دارنده فناوری  همکاری برخی از س
ــار در انتخابات 2020 این  5G را در پیش رو قرار داده اند تا از آن به عنوان اهرم فش
کشور استفاده کنند.سیاست های اعمال فشار بر فناوری 5G در ایاالت متحده آمریکا 
ــدن و یا به تعبیری دیگر محدود شدن شهروندان این کشور  ــبب کم ش می تواند س
ــی به این فناوری برتر شود. به نظر می رسد دونالد ترامپ و مشاورانش  برای دسترس
ــهروندان  ــلطه بر 5G ضریب نفوذ و تاثیرگذاری خود بر ش ــتند تا با س درصدد هس
ــت جمهوری دوره آینده آمریکا به  آمریکا را افزایش دهند  و از آن در انتخابات ریاس
نفع خود استفاده کنند.کارشناسان فناوری معتقد هستند این سیاست دولت آمریکا 
در وهله اول باعث عدم توسعه فناوری در مناطق دورافتاده تر و کم جمعیت تر ایاالت 
متحده آمریکا می شود و در واقع به برنامه ارتقا همگانی فناوری در این کشور ضربه 
می زند. این اولین بار نیست که چنین خبرهایی مبنی بر دخالت و نفوذ دولت آمریکا 
ــا می شود. دولت مردان آمریکایی پیش از این نیز  در بخش های مختلف فناوری افش
بارها از فناوری های گوناگون و جذاب برای مردم به نفع خود استفاده کرده اند.بدترین 
ــتفاده ابزاری دولت آمریکا از 5G می تواند جلوگیری از توسعه و بهبود  ــمت اس قس
ــاخت های این فناوری در مناطق مختلف باشد. آمریکا به عنوان کشور میزبان  زیرس
بزرگترین شرکت های فناوری در جهان در صورت این گونه رفتار با چنین طرح هایی 

ــور بلکه در سایر نقاط  ــیاری از کاربران، نه تنها در داخل این کش مطمئنا اعتماد بس
جهان را نیز از دست خواهد داد.شاید این سیاست های آمریکا بیشترین سود را برای 
دیگر کشورهای فعال در زمینه تولید و توسعه فناوری 5G داشته باشد. کشورهایی 
مثل چین و کره جنوبی با برداشتن گام هایی بلند به سمت دستیابی به این فناوری 
ــاخت هایی برتر در این زمینه خود را به عنوان رقیبی بسیار سرسخت  و ایجاد زیرس
برای شرکت های آمریکایی معرفی کرده اند و در صورت اجرای سیاست های مخرب در 

آمریکا می توانند بیشترین بهره برداری را به سود خود داشته باشند.

کارشناسان خطاب به کاربران و عالقمندان به محصوالت تکنولوژی، توصیه کرده اند که 
ــی هوشمند مجهز به شبکه 5G دست  به دالیل متعددی فعال باید در خریداری گوش
ــترش تالش و  نگه دارند.با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گس
ــرکت های مختلف تکنولوژی و اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توسعه  فعالیت ش
زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک ماراتن و 
رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته است و هر یک از آن ها در تالشند 
نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از جدیدترین 
نسل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
ــتانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل  5G ، اس
چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.بر اساس گزارش وب سایت سی نت، اما حاال 
به تازگی کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری و ارتباطات خطاب به کاربرانشان 
اعالم کرده اند با وجود اینکه شرکت های تولیدکننده موبایل این روزها به شدت بر روی 
تولید و عرضه گوشی های هوشمند مجهز به فناوری شبکه اینترنت 5G تمرکز کرده اند، 
ــت نگه دارند و باالفاصله بعد از رونمایی  کاربران فعالً برای خریداری این محصوالت دس
نخستین گوشی هوشمند مجهز به این فناوری به خریداری و تهیه آن اقدام نکنند.این 
کارشناسان در این گزارش به دالیل متعددی که کاربران نباید فعالً به خریداری و استفاده 

از گوشی های هوشمند مجهز به فناوری شبکه 5G اقدام کنند، می پردازند.
  پوشش دهی و آنتن دهی ضعیف در بیشتر مناطق

یکی از مهم ترین دالیلی که این کارشناسان برای عدم خریداری و استفاده از گوشی های 
ــمندی که از فناوری شبکه نسل پنجم اینترنت همراه پشتیبانی می کنند، عنوان  هوش
کرده اند می توان به پوشش دهی و آنتن دهی ضعیف در بیشتر مناطق شهرها و کشورهای 

مختلف، اشاره کرد چراکه پیش بینی می شود در سالهای اولیه راه اندازی شبکه 5G این 
مساله یکی از بزرگترین مشکالت و چالش های این شبکه به شمار خواهد رفت.

5G گران قیمت بودن گوشی و محصوالت مجهز به فناوری شبکه  
ــائلی که باید به آن توجه کرد، گران قیمت بودن نخستین محصوالت  یکی دیگر از مس
ــت که از این فناوری شبکه پشتیبانی می کنند. به گفته  ــی های هوشمندی اس و گوش
این تحلیلگران، کاربران و عالقمندان همچنان برای آنکه پول و هزینه هنگفتی را صرف 
ــبکه  خریداری و بهره مندی از این گونه محصوالت نکنند، باید منتظر بمانند تا این ش
نیز همچون نسل های پیشین آن فراگیر شود و بعد از آنکه از معرفی و عرضه نخستین 
گوشی های هوشمند مجهز به 5G توسط غول های تکنولوژی و شرکت های تولیدکننده 
موبایل زمان مناسبی گذشت، به خریداری آن اقدام کنند. در این صورت آنها قادر خواهند 

بود پول و سرمایه قابل توجهی را صرفه جویی کنند.
  محدودیت در انتخاب اپراتور مخابراتی

ــت، محدودیت در  ــان برشمرده شده اس ــط کارشناس یکی دیگر از این دالیلی که توس
انتخاب اپراتورهای مخابراتی است چراکه هم اکنون همه شرکت ها و اپراتورهای مخابراتی 
ــرویس های مبتنی بر شبکه اینترنت 5G نیستند و تنها برخی از آنها با  ارائه دهنده س
همکاری بعضی شرکت های معروف و بزرگ همچون هواوی و اریکسون درحال توسعه 

زیرساخت های مربوط به آن و راه اندازی این شبکه جدید هستند.
  عدم استفاده از شبکه پرسرعت 5G بر روی گوشی همراه

شبکه اینترنت پرسرعت 5G علی رغم تصور عموم مردم و کاربران، کاربرد چندان زیادی 
برای گوشی های هوشمند نخواهد داشت بلکه سرعت بسیار باالی آن بیشتر برای سرویس 
و شبکه های پخش و استریم آنالین فیلم و سریال همچون نتفلیکس قابل کاربرد و استفاده 
است که بیشتر در سایر محصوالت و گجت های هوشمند خانگی همچون تلویزیون های 
هوشمند استفاده می شود.شورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، 
کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری 
بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه  هستند و در این 
زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و 
اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت 
در حال رقابت برای راه اندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 5G هستند. 
نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات 

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

یک گام
 به جلو
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هدف تحریم ها، کاسنت از رشد فناوری است؛ 
باید از تحریم ها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره برد

کنکاش

رئیس جمهور در جمع مدیران رشکت های دانش بنیان و نوآفرین:

ــتکبار و  ــیر خودکفایی را گامی عملی در مبارزه با اس ــس جمهور تالش در مس رئی
قدرتهای بزرگ دانست و با بیان اینکه روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین 
سهل تر خواهد شد، تاکید کرد: هدف تحریم ها، کاستن از رشد فناوری است و باید از 

تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره گرفت.
ــکا زمانی با جذب  ــن روحانی، گفت: آمری ــلمین دکتر حس ــالم و المس حجت االس
ــرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود و هر کشوری دور خود  متخصصان دنیا پیش
دیوار بکشد نابود می شود و پیشرفت نمی کند.رئیس  جمهور آزادی اندیشه را اولین 
زیربنا برای پیشرفت در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی دانست و اظهار 
داشت: معتقدیم پیشرفت در علم و فناوری در سایه آزادی اندیشه و محیط مناسب 
انجام می گیرد و دولت، حکومت و نظام موظف هستند این زیرساخت را فراهم سازند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آزادی اندیشه اولین زیربنا برای رشد و توسعه فناورانه 
می باشد، گفت: باید شرایط و محیط آزاد برای طرح فکر و ایده در زمینه های مختلف 

اجتماعی، سیاسی و علمی در کشورمان وجود داشته باشد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه علم و دانش پایه اصلی فناوری است، اظهار داشت: برای 
اینکه روند علم و دانش شتاب پیدا کند، باید در دانش های پایه رشد یابد و چنانچه 
ــتون های اصلی برای ایجاد ساختمان بر روی آن وجود  در علوم پایه رشد نکنیم، س

نخواهد داشت.
ــجو برای بیان دیدگاه  و  ــتاد دانشگاه و دانش ــاره به اینکه اگر اس رئیس جمهور با اش
اظهارنظر خود آزاد نباشد، امکان پیشرفت نیز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هنوز هم 
فکر نمی کنم آن میزان آزادی که در دوران خودمان در 40 الی 50 سال گذشته در 
حوزه علمیه قم وجود داشت، در دانشگاه های ما وجود داشته باشد. در آن دوران در 
حوزه علمیه یک عالم و استاد، تمام علمای بزرگ و نظرات آنها را نقد می کرد و کنار 
می گذاشت و گاهی حتی دیدگاهی که بر روی آن علما و فقهای بزرگ اجماع داشتند 
به راحتی توسط مدرس رد می شد و نام بزرگترین فقها را می آوردند و می گفتند که 
اشتباه کردند و در همان جلسه شاگرد نیز به راحتی اظهارنظر مدرس را مورد اشکال 
ــازی زیرساخت های فیزیکی  قرار می داد.دکتر روحانی، گفت: دولت مهم تر از آماده س
موظف است زیرساخت های حقوقی را فراهم سازد، چرا که یک فناوری و اختراع برای 
به ثبت رسیدن با ده ها پیچ و خم حقوقی و مقرراتی مواجه است، لذا دولت و مجلس 
ــاخت های حقوقی و مقرراتی را با کمک یکدیگر بوجود بیاورند و چنانچه  باید زیرس
این زیرساخت ها، آماده باشد، دانشجو و محقق می تواند در محیط مناسب به رشد و 

شکوفایی برسد.
رئیس جمهور، با تأکید بر اینکه رشد فناوری به پیوستگی و وابستگی نیاز دارد، گفت: 
ــگاه، صنعت، تولید و بازار ضعیف باشد، آن فناوری  اگر ارتباط علم و فناوری با دانش
نمی تواند به راحتی توسعه پیدا کند و چنانچه در اینگونه ارتباط اشکالی وجود داشته 

ــد، بی تردید روند رشد را محدود و کند می کند. دکتر روحانی، با اشاره به اینکه  باش
ــت، اظهار داشت: یکی از اعتقادات و  ــرایط امروز کشور هم خوب و هم سخت اس ش
باورهای دولت از ابتدای کار در سال 92 تاکنون بر این بوده که علم نیز همانند هنر، 
فناوری، اخالق و ایمان، مرز نمی شناسد و مؤلفه های علمی در همه جای دنیا یکسان 

است و مرزی ندارد.
رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: در حوزه فناوری نیز مرز معنا ندارد و کمتر فناوری 
ــته  ــور به طور کامل در اختیار داش ــت که صد در صد آن را یک فرد و یا یک کش اس
ــا برخی از قطعات یک محصول را از سایر کشورها تأمین می کنند و  ــد و چه بس باش
این نیازمند وجود ارتباط با سایر کشورهاست.دکتر روحانی، با تأکید بر ضرورت وجود 
ارتباط سهل با دنیا، گفت: یکی از وظایف دولت برقراری ارتباط سهل با جهان است؛ 
ــرایطی برخی از کشورها به فکر احداث دیوار در مرزهای خود افتاده اند  در چنین ش
ــکل مواجه هستند، اینها همچنین برای ویزا  که در تأمین بودجه آن با کنگره با مش
ــتند در حالی که نمی دانند تمام پیشرفت هایشان  و علم نیز قائل به مرز و دیوار هس
در سایه این بوده که دیوار نداشتند.رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا رشد 
ــرفت دارد این پیشرفت با حضور ملیت های کشورهای مختلف در این کشور  و پیش
بوجود آمده است و زمانی به مرز علم و دانش و پیشرفت رسیدند که دیوار نداشتند.

ــوری اطراف خود دیوار بکشد بدون تردید رشد و  دکتر روحانی، تصریح کرد: هر کش
پیشرفت نخواهد کرد لذا باید بتوانیم با متفکرین و دانشمندان کشورهای مختلف و 

همسایه رابطه نزدیک داشته باشیم.

ــور ساخته  ــیاری از فناوری های جدیدی که در داخل کش رئیس جمهور، افزود: بس
می شود، ضمن تأمین نیاز داخلی باید صادر شود و این زیربنای دیگری است که دولت 

باید آن را ایجاد کند و فضای مناسب را برای ارتباط با جهان آماده سازد.
دکتر روحانی، با اشاره به اینکه امروز کشورمان با فشار و تحریم مواجه است، گفت: 
برخی کشورها می دانند که راه کند کردن روند رشد و پیشرفت، تحریم و بستن راه ها 
است؛ البته این کار آنها ضمن ایجاد مشکل انگیزه  هایی را در داخل کشورمان تقویت 
ــه آن را وارد می کردیم، بتوانیم آن را در  ــار تحریم، قطعه ای ک می کند تا بخاطر فش
داخل کشور تولید کنیم و در این راستا صنعت ما باید جرأت استفاده از محصوالت 

داخلی را داشته باشد.
رئیس جمهور، با بیان اینکه بخش مهم و بزرگی از تحریم ها در زمینه ارتباطات پولی 
ــت، گفت: فناوری سرانجام این مشکل را حل خواهد کرد و راه ها  و مالی ما با دنیاس
ــاید و شرکت های دانش بنیان می توانند با استفاده از فناوری  جدید مسیر  را می گش
فشار دشمن را سد کرده و جلوی آن را بگیرند در این مقطع توقع ما از شرکت های 
دانش بنیان این است که در این حوزه کمک کنند.دکتر روحانی، با اشاره به بازدید خود 
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اقتصاد با هم دلی ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شود
ــکالت و موانع فراروی شرکت های  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: مش
دانش بنیان، استارتاپی ها و دانشگاهیان ریشه در یک فرهنگ نفتی دارد، این فرهنگ و 

تفکر با کمک ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری تغییر می کند.
دکتر سورنا ستاری میزبان جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت های علمی بازگشته 
به کشور بود.  او در این نشست از مشکالت موجود و نقش کلیدی دانشگاهی ها در حل 

این مشکالت گفت.
ــتاری با بیان این که حمایت های صورت گرفته از معاونت علمی و فناوری ریاست  س
جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، در راستای ایجاد یک نگاه جدید و درانداختن طرحی نو 
در فرهنگ اقتصاد کشور است، گفت: تالش می کنیم با رونق تفکر دانش بنیان، فضای 

تنفس تازه ای برای پژوهش نوآوری و کارآفرینی فراهم شود.
ــت بوم به  به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، باید اثرگذاری فعاالن زیس
میزانی درخورتوجه برسد تا جامعه، اهمیت و جایگاه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی 
ــاص دادن یک فضای دودر دو به  فعاالن دانش بنیان  ــد. این مهم با اختص را درک کن

استارتاپی در اقتصاد کشور ممکن شد.
ستاری به نتیجه بخش بودن این روند در رشد اقتصاد کشور اشاره و اضافه کرد: اکنون 
این زیست بوم 4200  شرکت دانش بنیان و هزاران استارتاپ را  در  دل خود گنجانده 
است که فعالیتشان در سال گذشته  60 هزار میلیارد تومان درآمد برای اقتصاد کشور به 
ارمغان آورده است؛  با گسترده تر شدن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، این ارزش آفرینی 

در سال آینده نیز روندی رو به رشد خواهد داشت.

  بنیادین اما حل شدنی
ستاری همچنین  از بنیادین بودن مشکالتی که ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
ــگران با آن مواجه هستند گفت و ادامه داد: آن چه که کسب و  ــور و عمدتاً پژوهش کش
کارهای دانش بنیان و استارتاپی، فعاالن خالق و فناور همه روزه با آن دست و پنجه نرم 
می کنند ساختارهای ناکارآمد و مشکالت ناشی از تفکر حاکم بر این ساختارها است. این 

تفکر حاکم به کمک ساکنان زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شود.
ــت بوم  ــاختار را در هم دلی و همراهی تمامی فعاالن زیس او راه کار برای اصالح این س
ــت و تأکید کرد: همه  با هم و در  یک جبهه، علیه  کارآفرینی و نوآوری جامعه دانس
فرهنگ نادرست اقتصاد نفتی بجنگیم و ایستادگی کنیم؛ صف شکنان مبارزه با فرهنگ 
ناصحیح ناشی از خام فروشی،  دانش بنیان ها واستارتاپی ها هستند.  دانشگاهیان نیز باید 

به میدان آمده و در خط مقدم این میدان مبارزه قرار گرفته اند.  
ستاری سهم همه بخش ها از جمله دانشگاهی ها در تغییر فرهنگ اقتصاد و فراهم کردن 
ــاعد برای نوآوری و کارآفرینی یادآوری کرد و ادامه داد: استعدادهای برتر،  محیط مس
پژوهشگران یا اساتید دانشگاهی که به کشور بازمی گردند، به فعاالن زیست بوم کارآفرینی 
کشور ملحق می شوند تا اخالق و فرهنگ کارآفرین و نوآور کشور را که به واسطه اتکای 
به اقتصاد خام فروش، سرکوب شده بود توانمند کند.  در این راه همه بخش های جامعه 

عزم خود را جزم و با این زیست بوم همراه شوند.
رییس بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد دانشگاه باید بیاموزد که برای درآمد خود نباید به 

دولت وابسته باشد و به این نتیجه برسد که راه گذران یک دانشگاه نوآور و کارآفرین،  
از محل کسب وکارهای دانش بنیان، استارتاپ ها قراردادهای ارتباط با صنعت و فروش 

دانش و فناوری است.
ستاری با بیان این که رسالت معاونت علمی و فناوری در حمایت از این تحول بنیادی 
و مهم است، اظهار کرد: سعی می کنم برای همه شرکت های دانش بنیان واستارتاپ ها 
وقت بگذارم، چراکه توفیق و برتری اقتصاد کشور از مسیر همین کسب وکارها می گذرد؛ 
ــت بوم کارآفرینی و نوآوری، نتیجه بخش بوده و شاهد  ــبختانه روند توسعه زیس خوش
ــتن کسب و کار توسط یک عضو هیات  اتفاقات خوبی بوده ایم به طوری که  اکنون داش
علمی ارزش محسوب می شود در حالی که تا همین چند سال گذشته چنین فرهنگی 
ــب و کار دانش بنیان یا استارتاپی یک عضو هیات علمی،  ــت و اکنون کس وجود نداش
افتخار آفرین است. چنین تحولی در ساختار دانشگاه، نتیجه  رونق اقتصاد  دانش بنیان 

به مدد  گسترده شدن فرش زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ابراز کرد: اکنون بخش سنتی اقتصاد و جامعه، 
در صورت پیشه کردن راه مبارزه یا رویارویی با دانش بنیان ها و استارتاپ ها بازنده خواهد 
بود بنابراین باید ماندگاری اش را در حمایت و سرمایه گذاری روی این کسب و کارها 

جست وجو کند.
رییس بنیاد ملی نخبگان، یک توصیه برای نخبگان دانشگاهی داشت و گفت:  دانشگاه 
ــت با همین رویه جلو رفته  است، با  ــاس ساختار درآمد نفتی سالهاس هایی که بر اس
نوآوری و تغییر سر ناسازگاری دارد؛ اصالح این رویه  با ایستادگی و تحمل دانشگاهیان 
ــدنی است. وابستگی به این ساختارها می تواند شما را نیز آلوده کند  خالق و جوان، ش
همان طوری که پژوهشکده ها و پژوهشگاه های دولتی راهی جز این مقابل پژوهشگران 

جدید  قرار نمی دهد و آلوده شان می کند.  

  ساختار سخت
به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، ساختارهایی مانند دانشگاه و صنعت 
ــوم و فرهنگ ما بود، درکی از اهمیت مفاهیمی چون دانش،  ــه وارداتی و به دور از ب ک

از دستاوردهای جدید شرکت های دانش بنیان در حوزه  فناوری های نوین خاطرنشان 
ــگاه بسیار خوشحال شدم،  ــما در این نمایش کرد: از دیدن تولیدات و فعالیت های ش
انتظارات شما در مورد ارائه کمک و تسهیالت از طرف دولت نیز مدنظر است.رئیس 
جمهور، با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان کمک بزرگی به کشور انجام می دهند، 
ــتفاده از تولیدات شما یک طرف قضیه است، اما اینکه  گفت: صرفه جویی ارزی با اس
ــد و ما صادرکننده محصوالت تولید  ــه عنوان ایرانی تولیدات خود را صادر می کنی ب
خودمان هستیم، موجب عزت ماست، خودکفایی که با تالش شما به دست می آید، 
مبارزه واقعی با تحریم و فشار است.رئیس جمهور، با تأکید بر اینکه راه مبارزه با فساد 
شفافیت و دولت الکترونیک  است، گفت: دولت الکترونیک باعث می شود که یک مدیر 
و یک ارائه دهنده خدمت با مراجعه کننده چهره به چهره نشوند. در گرفتن امضاءهای 

طالیی همین چهره به چهره شدن ها فساد و بدبختی می آورد.

دکتر روحانی، افزود: بعضی وقت ها ماشین، کار را عادالنه تر و دقیق تر از انسان انجام 
می دهد. ماشین کمتر اشتباه می کند و گاهی وقت ها هوش مصنوعی از هوش طبیعی 
دقیق تر است. علم و فناوری در مواقعی می تواند نقص های احتمالی را برطرف کند و 
ــیار مهم است.رئیس جمهور، در پایان سخنان خود با قدردانی از تالش های  این بس
فعاالن حوزه دانش بنیان گفت: قول من به شما این است که تالش می کنیم روابط 
دولت با این بخش را راحت تر و تسهیل و نیازهای شما را برآورده کنیم. ما باید محیط 
ــاعد و مناسب کنیم. امیدوارم با فعالیت  را برای فعالیت های علمی و دانش بنیان مس
ــیم. ــرآمد باش ــما در آغاز دهه پنجم انقالب در عرصه علم و دانش در منطقه س ش
رئیس جمهور قبل از سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکت های دانش بینان و 
ــتارت آپ ها از نمایشگاه دستاوردهای جدید این شرکت ها در حوزه علم و فناوری  اس

نیز بازدید کرد.
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فناوری، خالقیت و نوآوری ندارد؛ زبان دانشگاه و صنعت با نخبه، نیروی انسانی و نوآوری 
آشنا نیست و هرجا به تغییری نیاز داشته، با در اختیار داشتن پول نفت آن را خریداری 

کرده است.
ستاری، از تفاوت یک مدیر نفتی با مدیر نوآور و تعلق یافته به زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری گفت:  مدیر پرورش یافته در فرهنگ اقتصاد نفتی، خود را وابسته به منبع 
ــی هم که می خواهد در مسیر کارآفرینی قدم بردارد نیز تالش  نفتی می داند و کس
ــی به مدیر نفتی تنظیم می کند. اصوالً این ساختار منابع بر  خود را با میزان دسترس

مبنای رانت نفتی است. بنابراین این ساختار راه به جایی نمی برد.
ــاله وابسته به درآمدهای نفتی در همه  به بیان او، یک فرهنگ و تاریخ صد و چندس
بخش های کشور ما از بانک ها، مالیات و بیمه تا دانشگاه و پژوهشگاه ما ریشه دوانده 
است. حل مشکالت تفکر و رویکرد به دانش و نوآوری و کارآفرینی، که تنها گریبان گیر 
دانشگاه و پژوهشگاه های ما نیست، اقتصاد نفتی نگاه جامعه و مدیران را طوری  تغییر 
داده است که بشکه های نفت از استعداد و توانمندی نیروی انسانی، ارزشمند تر تلقی 

می شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری این چنین ساختارهایی را فاقد درکی صحیح 
از اهمیت نیروی انسانی نخبه و مهندس دانست و گفت: دانشجو به مثابه مهم ترین 
خروجی دانشگاه و مهندس در صنعتی کارآمدی خود را نشان می دهد که آن صنعت 

بهینه سازی، تولید و تحقیق و توسعه می کند.
ــکل گرفته با درآمد نفتی را نیز به همین عارضه مبتال  ــگاه های دولتی ش او پژوهش
دانست و گفت: پژوهشگاه ها و پژوهشکده های  شکل گرفته بر اساس دخالت دولت 

و درآمدهای نفتی نیز به عارضه ناکارآمدی مبتال است بنابراین می بینیم پژوهشگاهی 
که اگرچه با هدف حل مشکالت اساسی جامعه شکل گرفته ، در ارائه راهکاری مفید 
و رفع نیاز جامعه ناکارآمد است زیرا بخش خصوصی که به خوبی نیازهای جامعه را 

می شناسد در عرصه پژوهش نقشی کم رنگ ایفا می کند.
ــور ما در پژوهش کم هزینه نمی کند؛ اما راه و رسم  ــتاری ادامه داد: معتقدم کش س
درست هزینه کردن در پژوهش را نمی دانیم و باید بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری بهتر از  ــود چون این بخش اولویت ها را برای س در این حوزه ترغیب ش

دولت تشخیص می دهد و روی آن سرمایه گذاری می کند.
ــی در پژوهش، کارآفرینی و  ــاوری رئیس جمهوری وقت ــه گفته معاون علمی و فن ب
اقتصاد، ردی از نقش آفرینی مردم نباشد و دولت یکه تاز میدان قرار گیرد، مشکالتی 
از همین جنس سر بر می آورد؛ به طور مثال حوزه توزیع که  نگاه دولتی  در پس آن 

سایه انداخته، با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند.
ــته جهان که در  ــگاه های برجس این دیدار با حضور 45 نفر از  فارغ التحصیالن دانش
ــب برنامه مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری برای همکاری با متخصصان و  قال
کارآفرینان ایرانی خارج کشور به کشور بازگشتند و و با حمایت بنیاد ملی نخبگان به 

عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشورمان فعالیت می کنند برگزار شد.
ــور، نیازها، نگرانی ها، دغدغه ها و دستاوردهایشان را  اساتید دانشگاه بازگشته به کش
با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و معاونان او در میان گذاشتند. قرار شد تا 
ضمن بررسی موانع اظهار شده، زمینه برای تعامل بیش تر میان دانشگاهیان بازگشته 

و مرکز تعامالت علم و فناوری و بنیاد ملی نخبگان فراهم شود.

حل مشکل »فلج اقتصادی سخت تر از فلج اطفال نیست«؛ می توان با کمک بسیج این معضل را ریشه کن کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابیان اینکه حل مشکل »فلج اقتصادی سخت تر 
ــیج این بیماری در کشور  ــت« گفت: همان طور که به همت بس از فلج اطفال نیس
ریشه کن شد امروز هم می توانیم برای بهبود شرایط اقتصادی ظرفیت بسیج را فعال 

و فلج اقتصادی را هم ریشه کن کنیم.
ــنواره و نمایشگاه تخصصی بسیج مهندسین صنعتی  آذری جهرمی در دومین جش
کشور ذیل عنوان »سرآمدان فناوری و صنعت« ضمن تشکر از تالش های بسیجیان 
در عرصه های مختلف گفت: به یاد دارم، وقتی جوان تربودم در »جهرم« به پایگاه 
بسیج منتظر المهدی می رفتیم. آن زمان کشور با پدیده ای در حوزه سالمت مواجه 

ــور و در بازه زمانی  ــج اطفال. تصمیم بر این بود در کل کش ــود به نام بیماری فل ب
کوتاه، بین کودکان کشور قطره فلج اطفال توزیع شود. آن موقع ما در بسیج گریه 

می کردیم تا بتوانیم عضو این گروه های توزیع کننده قطره های فلج اطفال باشیم.
ــت که امام )ره( پایه گذاری کردند و می تواند در  ــیج اس وی افزود: این ظرفیت بس
ــالمت به خدمت گرفته شود و این بیماری را ریشه کن  عرصه های مختلف حتی س

کند.
وزیر جوان کابینه ادامه داد: فلج اقتصادی سخت تر از فلج اطفال نیست و همان طور 
ــد امروز هم می توانیم برای  ــیج این بیماری در کشور ریشه کن ش که به همت بس
ــه کن  ــیج را فعال و فلج اقتصادی را هم ریش ــرایط اقتصادی ظرفیت بس بهبود ش

کنیم.
ــور جهاد ایجاد رونق  آذری جهرمی تصریح کرد: امروز هم مهم ترین جهاد در کش
ــت که اشتغال زایی یکی از راهکارها  ــتی مردم اس اقتصادی و بهبود وضعیت معیش

دراین ارتباط است.
ــال گذشته مجموعه بسیج در  وزیر ارتباطات بابیان اینکه اطالع داریم طی یک س
حوزه فضای مجازی کارهای خوبی انجام  داده است گفت: بهتر است این اقدامات از 
طریق هم افزایی با مجموعه دولت انجام گیرد. البته سردار غیب پرور در این رابطه 
ــوان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ــالم آمادگی هم کرده اند و ما هم به عن اع

اعالم می کنیم آماده همکاری با بسیج هستیم.
آذری جهرمی ادامه داد: فکر می کنم با این هم افزایی چه در حوزه تحول دیجیتال که 
گام های مؤثری دراین ارتباط برداشته  شده )و البته کافی نیست( و چه در حوزه حضور 
جریان ساز در فضای مجازی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است می توانیم بسیاری 

از مشکالت را حل کنیم.
ــیج  ــتفاده از ظرفیت بس ــر جوان دولت تدبیر و امید تأکید کرد: درهرحال اس وزی
مردمی برای حل مشکالت بزرگ ترین راهکاری بود که امام راحل پیشنهاد  کردند. 
امروز هم این ظرفیت بهترین راهکار و کلید حل بسیاری از مشکالت است که باید 

موردتوجه قرار گیرد.
ــن« را هر  ــی ادامه داد: امیدواریم با همکاری های فزاینده »آینده روش آذری جهرم
چه سریع تر نمایان کنیم تا تودهنی محکمی باشد به کسانی که به خیال خودشان 

جمهوری اسالمی نمی تواند چهلمین سالگرد خود را جشن بگیرد.
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لزوم تشکیل اتاق فکر صنایع تولیدی دانش بنیان
 برای توسعه بازار داخلی و حضور موثر در بازار بین الملل 

مهندس محمد علی چمنیان، مدیرعامل شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک 
ــاورزی  و منتخب نهمین دوره  انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش
ــان رضوی با ماهنامه نسل چهارم به گفت و گونشست که مشروح آن  خراس

در ذیل می آید:

 جناب مهن�دس چمنیان 
به عنوان سوال نخست نقاط 
ضعف و قوت صنعت مخابرات 
داخل�ی در ح�ال حاض�ر را 

بفرمایید.
ــرات ما در حال حاضر  صنعت مخاب
توانسته است به تکنولوژی های روز 
ــت یابد که این موضوع به  دنیا دس
مدد پشتیبانی دانشگاه ها و محققان 
ــه در این مراکز در  صورت گرفته ک
حال کار کردن هستند. در کارهای 
ــوت باالیی داریم،  عملی نیز نقاط ق
به عنوان مثال به نسبت خارجی ها 
ــرعت تحلیل باالیی داریم و این  س
ــت که هرچه زودتر راه اندازی شوند و در پی  ــتگاه های مخابراتی مفید اس برای ایس
ــرعت تحویل  ــت می آورند و ارزش افزوده باالیی نیز دارد. س آن درآمد باالیی به دس
ــه با رقبای خارجی باالست و اگر جنسی از خارج بخواهد وارد شود بسیار  در مقایس
طول می کشد و با توجه به تحریم ها این زمان بیشتر هم شده و مشکالت گمرکی هم 
افزایش یافته است. خدمات پس از فروش و خدمات مهندسی با کیفیت ارائه می شود، 
چراکه وقتی محصول در داخل تولید شده، پس دانش آن هم در داخل وجود دارد و 
در مباحث نصب و تعمیرات و راه اندازی و غیره سرویس دهی خوبی انجام می شود.

در دنیا اپراتورها ترجیح می دهند از تولید کننده داخلی خودشان استفاده کنند. در 
تولیدات داخلی امکان سفارشی سازی وجود دارد که ما این موضوع را از شرکت های 
ــته باشیم. بزرگترین نقطه ضعف ما بحث قیمت تمام شده  خارجی نمی توانیم داش
ــت، چرا که تیراژ محصوالت یک کمپانی داخلی پایین بوده و محدود به مصرف  اس
داخلی است و به همین دلیل قیمت تمام شده و در نتیجه قیمت فروش باال می رود. 
ــود جبران کرد، اما وقتی در بازار  در تولیدات داخلی تا حدی با تعرفه گمرکی می ش
ــت که این ضعف به  صادراتی می رویم و امکان حمایت تعرفه ای نداریم، آن زمان اس

چشم می خورد. 

 نظر به حاکم شدن ش�رایط جدید بعد از تحریم ها در بازار مخابرات 
داخل، پیش�نهاد شما برای توس�عه حوزه عملکرد صنعت مخابرات در 

داخل و خارج کشور چیست؟
ــا رویکردها،  ــال در خرید تجهیزات عمدت ــند، مث ــه ریزی ها باید درازمدت باش برنام
رویکردهای مناقصه ای است و امکان رشد و توسعه صنایع داخلی خیلی وجود ندارد 
یا خیلی موفق نیست و زمانی این موضوع به موفقیت می رسد که چند شرکت قوی 
ــازی و توانمند کردیم باید با  ــد. زمانی که این کمپانی ها را قوی س ــده باش ایجاد ش
قراردادهای مشخص و درازمدت این عمل را پیش برد تا امکان برنامه ریزی، توسعه و 
طراحی محصوالت جدید موجود باشد. بسیاری از شرکت ها نمی توانند ریسک حضور 
ــته باشند، به همین دلیل  در بین رقبای خارجی در مناقصات و قبولی در آن را داش

کمتر به سمت تولید و دانش بنیان می روند. برای اینکه بتوانیم این موارد را توسعه 
ــال اول باید کاری کنیم تا این ریسک برای شرکت های داخلی پایین  دهیم، چند س
آید. برای توسعه در بحث خارجی دولت باید ورود کند و با کشورهای همسایه روابط 

را بهبود بخشد و فضایی ایجاد شود تا آنجا فعال شویم و خودمان را جا بیندازیم.
 

 صنع�ت مخابرات کش�ور ب�رای حض�ور در پروژه های توس�عه ای و 
پیمانکاری در خارج کشور نیازمند چه ابزارهایی است؟

ــی با  ــت و زمانی که دولت ارتباطات سیاس ــن ابزار، حمایت های دولتی اس مهمتری
ــد ما نیز در بازار خارجی می توانیم به خوبی ورود  ــورهای همسایه را بهبود بخش کش
ــورهای خارجی به دلیل مشکالت سیاسی و تحریـم ها، مثال  کنیم. در برخی از کش
می گویند ایرانی هستید پس ما از محصوالتتان استفاده نمی کنیم. مسیرهای انتقال 
ــکالت اساسی ما مسیرهای حمل و نقل و ارتباطی  ــود. یکی از مش پول باید بهتر ش
است و هنوز جای کار دارد چرا که محصوالت مخابراتی بزرگ تر از باقی کاالهاست 
و امکانات برای نقل و انتقاالت این محصوالت باید تکمیل شوند. دولت در پیمان های 
ارزی و برگرداندن پول سخت گیری می کند. برای اینکه قیمت ها قابل رقابت باشند 
ــد افزایش تیراژ که در پی آن کاهش قیمت را  ــود، مانن باید ابزارهای خوبی ایجاد ش
خواهیم داشت. در صادرات، بحث هایی مانند جوایز صادراتی، کمک به فایننس کردن 
صادرات خیلی مهم است. سود بانکی ما بسیار باالست و در پرداخت آن دچار مشکل 

می شویم. 
 

 در شرایط فعلی انتظارات صنعت مخابرات کشور از دولت چیست؟
ــورهای همسایه بهتر عمل شود. در  ــعه روابط با کش ــت که در توس انتظار ما این اس
محصوالت صنایع مخابراتی و شرکت های خصوصی و بازاریابی و توسعه محصوالت 
ــگاه های خارجی ایجاد شود و به بخش داخلی  داخلی در خارج، کمک کنند. نمایش
ــگاه های خارجی کمک شود چراکه متاسفانه با این قیمت ارز  برای حضور در نمایش
نمی توانیم در این نمایشگاه های خارجی حضور یابیم. نظارت بیشتری برای استفاده 
ــرکت های دانش بنیان شود. کمک  ــرکت های داخلی به خصوص ش حداکثری از ش
ــرکت ها نمی شود و دید مسووالن بر این است که این شرکت های  خاصی به این ش
ــیاری از  ــتند، در صورتی که بس ــاله هس ــتارتاپ با عمری دو س دانش بنیان یک اس
ــرکت های دانش بنیان سال هاست در حال فعالیت هستند. باید اتاق فکری با این  ش
صنایع تولیدی دانش بنیان که هم توان صادراتی دارند، هم تولیدی هستند و هم توان  
این را دارند که در منطقه از نظر سرعت تحویل و تکنولوژیکی با شرکت های خارجی 

رقابت کنند، تشکیل شود.
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مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران 
ــل چهارم به برنامه شرکت های ارتباطاتی عضو  در گفت وگوی ِویژه با ماهنامه نس
ــندیکا برای حضور موثر در بازار داخلی و بین المللی اشاره کرده است.متن  این س

گفت وگوی ماهنامه نسل چهارم در قالب پاسخ به سوال ذیل را بخوانید:

 در شرایط جدید که با اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا، از یک سو 
فرصتی مناس�ب برای تولیدکنندگان داخلی برای حضور موثر در بازار 
داخلی فراهم شده و از طرفی دیگر لزوم ارزآوری و عرض اندام شرکت 
های داخلی در بازار بین الملل بیش از پیش حائز اهمیت ش�ده است؛ 
اگرچه موانعی همچنان در توسعه این مسیر وجود دارد، در سال جاری 
س�ندیکای صنعت مخابرات چه برنامه ای در دس�تور کار داشته و چه 

برنامه ای برای سال آینده در دستور کار دارید؟
از طرفی بحث تحریم های خارجی در میان است و از طرف دیگر قوانین و مقرراتی 
ــه این موضوع نگاه کنیم،  ــت. اگر با دید مثبت بخواهیم ب ــه در داخل، حاکم اس ک

با تکیه بر توانمندی های داخلی، تحریم ها اثری ندارد؛ اما معطل ماندن، جبران ناپذیر است!

تولیدات شرکت های داخلی صنعت مخابرات، نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران می گوید که در موارد تحریم، یا کشور باید تحمل کند یا مسئولین سیاسی کشور راه حل هایی پیدا  کنند. این مسائل در نهایت حل 
می شود، اما آنچه که ما به عنوان یک فرصت نباید از دست دهیم و خودمان را دچار چالش نکنیم این است که تصمیم بگیریم فراموش کنیم جنسی باید از خارج وارد شود 
و فرض را بر این گذاریم که این اتفاق هیچ وقت نمی افتد و با پتانسیل محصوالت داخلی کارها را پیش ببریم. اگر با این دید پیش رویم  یک سری توقفاتی که در فعالیت 
کارفرمایان بزرگ شکل گرفته است و همچنان امید دارند مجدد کاال را از خارج تهیه کنند رفع می شود؛ چراکه باید بدانند فعال غیرعملی است و باید از قطعات داخلی 

استفاده کنند. بحث اقتصاد مقاومتی هم به همین منظور شکل گرفت و به همین اشاره می کند که به توانمندی های داخلی تکیه شود. 

زهرا طاهری

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

تنظیم این قوانین و ابالغ این بخشنامه ها برای جلوگیری از سوءاستفاده هایی است 
ــات مختلف،  ــکالت ارزی و ثبت سفارش ــال جاری بعد از آنکه مش که در طول س
ــرای جلوگیری از تکرار،  ــائلی پیش آمد که ب ــه وجود آمد. در پی این موارد مس ب
ــه ها در جاهای مختلف تنظیم شد که امیدواریم با  ــنامه ها و صورت جلس این بخش
ــط فرصت طلب ها در داخل انجام  ــتفاده ها که توس نظارت دقیق، دیگر آن سوءاس
ــور به هدر رفت. این موارد برای  ــود؛ چراکه منابع زیادی از کش ــد تکرار نش می ش
ــکل گرفته است و کارهایشان را طوالنی تر  تولیدکنندگان داخلی به عنوان مانع ش

کرده است که در برخی موارد خسته کننده می شود.
وقتی شخصی کار واردات انجام می دهد، معموال با یک یا دو ثبت سفارش کار خود 
ــد و چه کارفرمایی بزرگ که با  را تکمیل می کند؛ چه تولیدکننده ای کوچک باش
خریدهای خارجی پروژه های خود را به انجام می رساند. در مقابل، تولیدکننده باید 
ــات از خارج، وارد کند و از منابع مختلف خرید خود را انجام دهد و اگر نتواند  قطع
تمام قطعاتی که می خواهد با هم و همزمان جمع آوری کند، تنها کافی است یک 
ــت تولیدکننده نرسد، در آن صورت خط تولید نمی تواند کار را شروع  قطعه به دس
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کند. بنابراین با این بخشنامه ها و قوانین بیشترین صدمه را تولیدکنندگان داخلی 
می بینند. 

مشکل بعدی این است که کارفرمایان بزرگ همچنان معتقدند مسائل تحریم حل 
ــی کنند و از تولیدات داخلی به عنوان  ــوند و قطعات خود را از خارج تهیه م می ش
ــتفاده می کنند و به این دید به این تولیدات نگاه می کنند. در  تجهیزات جانبی اس
ــئولین سیاسی کشور راه حل هایی  ــور باید تحمل کند یا مس موارد تحریم، یا کش
پیدا  کنند. این مسائل در نهایت حل می شود، اما آنچه که ما به عنوان یک فرصت 
نباید از دست دهیم و خودمان را دچار چالش نکنیم این است که تصمیم بگیریم 
ــر این گذاریم که این  ــود و فرض را ب ــی باید از خارج وارد ش فراموش کنیم جنس
اتفاق هیچ وقت نمی افتد و با پتانسیل محصوالت داخلی کارها را پیش ببریم. اگر 
ــکل  ــری توقفاتی که در فعالیت کارفرمایان بزرگ ش با این دید پیش رویم  یک س
ــت و همچنان امید دارند مجدد کاال را از خارج تهیه کنند رفع می شود؛  گرفته اس
ــتفاده کنند.  ــت و باید از قطعات داخلی اس ــه باید بدانند فعال غیرعملی اس چراک
ــکل گرفت و به همین اشاره می کند  بحث اقتصاد مقاومتی هم به همین منظور ش
ــرکت های خارجی هم  ــود. برخی معتقدند ش که به توانمندی های داخلی تکیه ش
ــرکت کنند تا تصمیم مناسب بگیریم از طرفی شرکت های  در مناقصات مان باید ش
ــخی قطعی نداده اند، نمایندگی های در ایران تالش می کنند بازار  خارجی هم پاس
حفظ شود و همین امر باعث شده که کارفرما به شک افتد که شرکت خارجی می آید 

یا نمایندگی در ایران فقط حفظ بازار می کند؟
تحریم خارجی تاثیر زیادی ندارد ولی قطعا اگر به توانمندی های داخلی تکیه شود 
ــود، اما اگر صبر کنیم تا تحریم ها تمام شوند، خسارات به  ــکالت جبران می ش مش
ــوند و با ایران حاضر  وجود آمده جبران ناپذیر خواهد بود حتی اگر دروازه ها باز ش

به کار شوند. 
ــور نبود در  ــتیم و از طرفی تکنولوژی هایی که تا به االن در کش ما تابع مصرف هس
بخش تحقیق و توسعه ایجاد کردیم و در تلکام، 26 طرح  جدید را رونمایی کردیم 

و باقی آن را در دهه فجر رونمایی کردیم. ما در این شرایط در خط تولید شرکت ها 
تغییراتی انجام دادیم. تولیدات شرکت ها را به نسبت سال گذشته بیشتر کردیم و 
40 محصول را به خط تولیدمان اضافه کردیم. این اقدامات به این معنی است که 
توسعه مخابرات کشور نیازش به تولیدات خارجی کاهش یافته که این 40 محصولی 
که نام بردیم لوازم جانبی هم دارند که بیش از 40 محصول در حقیقت معرفی شده 

است که تحولی بزرگ در صنعت مخابرات بوده است.
ــرمایه و نیروی انسانی خودمان این کار را انجام داده ایم بدون آنکه مشتری و  با س
سفارشی داشته باشیم. هیچ قرارداد و پیش پرداختی نداشتیم اما ما این کار را انجام 
دادیم که در هیچ جای صنعت ندیدیم چنین پیش بروند. به اطالع وزارت ارتباطات 
ــم و زمینه این را فراهم  ــمی الزم را گرفتی ــاندیم و تاییدیه های رس و اپراتورها رس
ــتفاده از تولید داخل وجود نداشته باشد.  ــاس ترس برای اس کردیم که دیگر احس
ــائل فنی که جزو رسالت ماست، بحث مالی وجود دارد که ممکن است  جدا از مس
خریدار ما مشکل مالی داشته باشد و این پیشنهاد را داده ایم که اگر از تولیدات ما 
استفاده کنند، زمینه این را فراهم می کنیم که مشکل مالی نداشته باشند و خط 
مالی تهیه می کنیم، این تجربه هم داشتیم که پرداخت تا سه سال به تاخیر افتاده 
ــرایط را به وجود آوردیم تا شرکت های داخلی توانمند شوند و از  ــت، اما این ش اس

تولیدات داخلی استفاده کنند.
این روال را برای سال آینده هم داریم و با بخش های مختلف وزارت ارتباطات برای 
تامین منابع مالی صحبت کردیم که اگر کارفرمایی از تولیدات داخلی استفاده کند، 
ــویق شوند واز تولید  وزارت ارتباطات هم وام کم بهره ارائه دهد که کارفرمایان تش

داخلی استفاده کنند.
خبرهای زیادی از تحریم ها به گوش می رسد اما ما در سندیکا با امید کار می کنیم 
و در هر صورت همگام با نظام و دولت هستیم و اگر اتفاق بدی در سال آتی در پی 
ــتیم و با  ــکالت در کنار دولت و نظام هس تحریم ها بیافتد، در جهت کم کردن مش

امید به کارمان ادامه می دهیم.



ITU TELECOM WORLD 2019

18 تا 21 شهریور 1398 – بوداپست – مجارستان

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2019 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از 9 تا 1۲ سپتامبر۲۰19 معادل 18 
تا ۲۲ شهریور 1۳98 در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

به دنبال برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه های سالیانه ITU طی سال های گذشته، سازمان »سیتنا« به عنوان نماینده نمایشگاه های ITU در ایران، 
پاویون کشورمان در نمایشگاه بوداپست مجارستان را برگزار می کند.

  چرا نمایشگاه ITU متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر است؟
  بازدیدکنندگان تاثیرگذار: از بخش دولتی و خصوصی، بخش های توسعه یافته 

و بازارهای یکپارچه
ــای جهانی و فرصت های  ــی: به نمایش درآوردن نوآوری ه ــگاه بین الملل   نمایش

سرمایه گذاری
ــط SMEها،  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش   تمرکز: کمک به ترویج و توس

مبتکران و کارآفرینان صنعت دیجیتال
ــتم  ــد و دگرگونی اکوسیس ــکالت و موانع فعلی صنعت و رش   بینش: درک مش

ICT
  گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری 

و استراتژی
  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها

  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح
  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در 

بخش دولت و SMEها
ــتم های  ــهامداران کلیدی در اکوسیس ــعه س ــای هدفمند: برای توس   حمایت ه

دیجیتال بومی

  مقدمه ای بر ICT در مجارستان:
بوداپست شهری است با سبقه ای طوالنی در نحوه استفاده درست و بهینه از راهکارها 
و ابداعات ICT که تاثیرات شگرفی را در اقتصاد و افزایش سطح استاندارد زندگی 

شهروندان خود به همراه داشته است.
ــع در اقتصاد  صادرات محور  ــت ICT یکی از قویترین و تاثیرگذارترین صنای صنع
مجارستان است که بیشتر از 20 درصد GDP ملی را به خود اختصاص داده است. 
ــتان به دنبال حمایت هر چه بیشتر از صنعت ICT برای برنامه های  دولت مجارس
موفقیت آمیز دیجیتالی است تا فرهنگ دیجیتالیزه شدن و همکاری بین دستگاه ها 
را افزایش دهد. در همین راستا، توسعه و یکپارچگی 5G در مجارستان باعث شده 
است تا این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین پیشگامان معرفی نسل پنجم شناخته 

شود. 
ــعه  ــه هایی برای Super-fast broadband، توس ــتان با تمرکز بر برنام مجارس
ــتیابی به  ــای آن ها، توانمندی ها، دس ــیدن به ظرفیت ه ــا با قدرت بخش SME ه
سرمایه ها و همکاری با شرکای بزرگ به دنبال افزایش سهم ICT در بازار داخلی و 

بین المللی است.
ــگاه ITU TELECOM WORLD که در بوداپست مجارستان برگزار  نمایش
ــود می تواند فرصت مناسبی برای حضور دولت ها، بیزینس ها، شرکت های  می ش
دانش بنیان، استارتاپ ها و همه بازیگران صنعت ICT باشد تا بتوانند دانش خود را 
به اشتراک بگذارند، ارتباطات جدید ایجاد نمایند، شرکای تجاری پیدا کنند و نسل 

بعدی صنعت ICT را با همراهی یکدیگر آغاز و توسعه دهند.

Budapest – Hungary –2019 September 9-12

فراخوان ثبت نام در منایشگاه



  نکات قابل توجه برای 
ثبت نام کنندگان غرفه 

در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع فضای ساخته شده به 
همراه امکانات اولیه غرفه همچون سال 
گذشته 1000 فرانک سوییس می باشد. 
ــراژ غرفه ها تنها می تواند 9 ، 12، 18  مت
ــد. به ازای هر  ــر مربع باش ، 36 و 50 مت
سه متر مربع یک نفر از شرکت غرفه دار 
ــت. به عنوان  امکان حضور خواهد داش
مثال در 9 متر مربع غرفه، 3 نفر امکان 
دریافت کارت غرفه دار خواهند داشت و 
به ازای هر 3 متر مربع اضافه تر یک نفر 

می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر 

از جمله امکانات ارائه شده در غرفه است.
  توضیح: سایز کانترها و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها ارائه می شود 
و شرکت کنندگان طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

کرده و بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب خواهد شد.

  امکان دریافت جایزه ی شرکت کننده ی برتر نمایشگاه:
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت جایزه ی شرکت کننده  

برتر شود.

  هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی 
در نمایشگاه:

 متقاضیانی که تمایل به شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه در بوداپست 
دارند؛ جهت حضور در نمایشگاه، فروم ها و کارگاه های آموزشی، طبق جدول ذیل 

می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
  Executive Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراسم 
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با 
حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را خواهید داشت. همچنین با 
این کارت امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داشت و در صورت 

داشتن وسیله نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
  Forum -4day Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایشگاه برای متقاضیان 
فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر است، امکان حضور در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی 
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارش

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Forum -1day Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور یک روزه در یکی از 4 روز نمایشگاه را خواهید داشت 
و در آن روز فرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها شرکت کند. )الزم به ذکر امکان حضور 
در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که 

با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Exhibition Pass: 
با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU در بوداپست می توانند جهت 
کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده 

نمایشگاه های ITU در ایران در ارتباط باشند:
شماره های تماس: 66128009/66128055-021   شماره همراه: 09128216658

ITUexpo@citna.ir & ershadifar@citna.ir :پست الکترونیک

 Access Pass prices:

Category (CHF)           Pre-Registration Rate

Executive                                        ۲,5۰۰
Forum                                                     1,۰۰۰
Forum 1 Day                                         5۰۰

Exhibition                                          5
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همراه با
پست بانک

رانت، کم کاری و هدر رفنت بیت املال را در پست بانک ندیدیم

نقش پست بانک در توسعه  فضای ICT در مناطق محروم قابل توجه است

پست بانک ایران موثرترین نقش را در توسعه روستاهای کشور داشته است

امهال دوساله بدهی تسهیالت زلزله زدگان استان های ایالم و کرمانشاه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

مدیرعامل پست  بانک  ایران اعالم کرد:

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی، گفت: در مدت فعالیت پست 
بانک، مباحثی مانند رانت، کم کاری و هدر رفتن بیت المال ندیدیم و از وزیر جوان هم 
ــکل  ــته در حوزه ی ICT به بهترین ش انتظاری جز این نمی رفت و در این مدت توانس
انتظارات مردم را برآورده کند و امیدواریم پس از این هم شاهد اقدامات موثر ایشان باشیم.
دکتر احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده ی مردم مالیر در مجلس 

شورای اسالمی، در گفت وگو با سیتنا، در ارزیابی خدمت رسانی پست بانک ایران در مناطق 
روستایی و محروم، گفت: یکی از اقدامات بسیار موثر و امیدوارکننده ی وزارت ارتباطات 
ــت بانک  در مناطق محروم و روستاهای پرجمعیت و مراکز  ــعب پس موضوع فعالیت ش
دهستان ها است.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ادامه داد: پست بانک توانسته با 
ارائه ی سرویس های حوزه ی بانکداری الکترونیک در روستاها، فضای ICT را در مناطق 
محروم و روستایی فعال کند.وی، افزود: ممکن است در یک یا دو موضوع و سرفصل فعالیت، 
اشکاالت و ابهاماتی به پست بانک در حوزه ی ICT وارد باشد، اما انصافا پست بانک در باقی 
سرفصل ها به بهترین شکل ممکن کار کرده است و توانسته خدمات منصفانه را به اقصی 
نقاط کشور و مناطق محروم منتقل کند.نماینده ی مردم مالیر در مجلس در پاسخ به دیگر 
سوال خبرنگار سیتنا پیرامون میزان رضایت مردم مالیر از سرویس ها و خدمات پست بانک 
در این شهرستان، اظهار کرد: از عملکرد پست بانک در مالیر راضی  هستم، اما بعضا کارگزاران 
روستایی گالیه هایی پیرامون شرایط استخدامی شان دارند که باید مشخص شود اصالح این 
شرایط در حیطه ی مسوولیت پست بانک است، یا شرکت مخابرات ایران و یا شرکت پست؟ 
اما پست بانک در ارائه ی خدمات به بهترین شکل کار خود را انجام می دهد.عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس، خاطرنشان کرد: در مدت فعالیت پست بانک، مباحثی مانند رانت، 
کم کاری و هدر رفتن بیت المال ندیدیم و از وزیر جوان هم انتظاری جز این نمی رفت و در 
این مدت توانسته در حوزه ی ICT به بهترین شکل انتظارات مردم را برآورده کند و امیدواریم 

پس از این هم شاهد اقدامات موثر ایشان باشیم.

مدیرعامل پست  بانک  ایران گفت: درراستای اجرای قانون تسریع در بازسازی مناطق 
آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه و به منظور کمک به رونق اقتصاد مناطق زلزله زده غرب 
کشور تسهیالت زلزله زدگان استان های ایالم و کرمانشاه در این بانک به مدت دوسال 
ــود.دکتر فرحی افزود: صاحبان مشاغل تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و  امهال می ش
روستاهای مناطق زلزله زده با معرفی از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان می توانند از 

امهال دوساله تسهیالتی که قبل از وقوع زلزله دریافت نموده اند برخوردار شوند.
ــتای اجرای مسئولیت های اجتماعی  ــت بانک ایران درراس فرحی خاطرنشان کرد: پس
ــیب دیده از حوادث طبیعی  خود همواره برای خدمت به مناطق محروم و مناطق آس
آمادگی دارد و پس از وقوع زلزله غرب کشور نیز در بازسازی منطقه، پرداخت تسهیالت 

اشتغال زائی و رونق اقتصاد این مناطق مشارکت و حضوری فعال داشته است.

ــم افتتاح دو باجه پست بانک در روستاهای این شهرستان،  فرماندار زهک در مراس
گفت: پست بانک ایران موثرترین نقش را در توسعه روستاهای کشور داشته است.

اربابی در این مراسم که با حضور ائمه جمعه، اعضای شورا و مدیریت شعب پست 
ــتای تحقق اقتصاد  ــد، افزود: دولت تدبیر و امید در راس ــتان برگزار گردی بانک اس
ــعه  ــروری، توجه ویژه ای به توس ــاورزی و دامپ ــت تولیدات کش ــی و تقوی مقاومت
روستاهای کشور داشته و نقش پست بانک ایران در ارائه خدمات بانکی و پرداخت 

تسهیالت اشتغالزا به روستاییان چشمگیر و قابل تقدیر است.
ــعب پست بانک استان، نیز در این مراسم ضمن تشریح  علی فروزان خواه مدیر ش
ــتاها از آمادگی پست بانک استان جهت ایجاد باجه  عملکرد و اهداف بانک در روس
ــتاهــا خبـر  ــهیالت صندوق در روس خدمات بانــکی و همچنیـــن پرداخت تس

داد.
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»پست بانک« دروازه  ارائه  خدمات دولت در روستاهاست

با دهیاری ها برای تعریف خدمات جدید در شعب »پست بانک« روستایی همفکری شود

ارائه خدمات متنوع بانکی از طریق سامانه سالم پست بانک ایران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: باید با کمک دهیاری ها برای 
شعب پست بانک روستایی، اقدامات متناسب با خدمات جدید روستایی تعریف شود.

دکتر محمد حسن نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 

با سیتنا در ارزیابی خدمت رسانی پست بانک ایران در مناطق روستایی و محروم، گفت: 
ــت های موجود و به دلیل آنکه بانک های بزرگ نمی توانند در روستاها  به دلیل سیاس
ــند، قرار بر این شد بخشی از خدمات دولت و همچنین خدمات  ــعبه ای داشته باش ش
ــط بانک ها در پست بانک جمع بندی شود و  ــت و خدمات قابل ارائه توس حوزه ی پس

وام های اشتغال روستایی از طریق این بانک واگذار شود.
ــالمی، اظهار کرد: پست بانک دروازه ی  ــیون اقتصادی مجلس شورای اس عضو کمیس
ارائه ی خدمات دولت در روستاهاست و این بانک توانسته خدمات مطلوبی در این حوزه 
ارائه داده است، اما در مواردی به جای آنکه به طرح توجه شود به طراح توجه شده است، 

ولی در کل عملکرد پست بانک تا به االن مثبت و خوب بوده است.
نماینده ی مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی، گفت: به دلیل آنکه در روستاها 
خدمات بانکی، الکترونیکی شده است و مردم حتی برای پرداخت قبوض هم به بانک 
ــتند  ــتایی حاضر هس ــعب روس مراجعه نمی کنند، لذا باید برای افرادی که در این ش
برنامه های جدید تعریف کرد؛ چرا که تمام فرایندها، اینترنتی انجام می شود و مراجعه 

به بانک کاهش یافته است.
وی در پایان تاکید کرد: باید با کمک دهیاری ها برای افرادی که در شعب پست بانک 

روستایی فعال هستند، اقدامات متناسب با خدمات جدید روستایی تعریف شود.

اینترنت بانک پست بانک ایران در بستر یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای بانکی کشور با 
امکان ارائه خدمات متنوع، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مشتریان این بانک داشته 
و میزان استفاده از این خدمت درسطح کشور به نحو چشم گیری درحال افزایش است و 

یکی از بخش های سامانه سالم و میزخدمت الکترونیکی این بانک است.
اینترنت بانک این بانک شامل بخش های سپرده ها در یک نگاه، روزشمار مالی، تماس 
ها، انتقال وجه، گزارش، مدیریت چک، مدیریت تسهیالت، مدیریت کارت، پرداخت عادی 
است و در هر بخش نیز خدمات موردنیاز به تفکیک انجام می شود که بسیار متنوع است.

در بخش »سپرده ها در یک نگاه« مشتری می تواند لیست انواع حسابهای قرض الحسنه، 
سپرده و جاری خود را با آخرین مانده حساب ها مشاهده کرده و درصورت نیاز گزارش 
گردش حساب های خود را در دوره های مختلف زمانی دریافت نماید. در بخش »انتقال 
وجه« نیز عملیات بانکی متعددی نظیر؛ انتقال وجه عادی بین سپرده های شخصی یا 
سپرده اشخاص دیگر در بانک، انتقال وجه دسته ای از سپرده شخصی به چنــدین سپرده 
دیگر، انتقال کارت به کارت برای انتقال وجه از کارت های پست بانک به کارت های عضو 
ــتاب، انتقال وجه بین بانکی پایا عـادی جهت انتقال وجه از سپــرده خود به  شبکه ش
سپــرده ای در بانک دیگر، انتقال وجه بین بانکی پایا دسته ای جهت انتقال وجه از سپرده 
ــپرده در بانک های دیگر دردسترس مشتریان قرار دارد.همچنین در  خود به چندین س
بخش گزارش تراکنش های کارت نیز ریز عملیات کارت، دریافت دوباره رسید و تاریخچه 

عملیات کاربر توسط کاربر قابل اجراست. در بخش چک و دسته چک نیز فهرستــی از سپرده 
های جاری مشتریان که دارای دسته چک می باشند ارائه می گردد و مشتری با انتخاب 
هریک از سپرده های جاری خود، می تواند گزارشی از دسته چک های آن سپرده دریافت 
کند. مشتریان پست بانک ایران در بخش چک های واگذارشده به سپرده در اینترنت بانک 
می توانند کلیه چک های واگذار شده به هریک از حسابهای خود را با جزئیات کامل مشاهده 
نموده و درصورت تمایل کلیه اطالعات را بصورت خروجی با فرمت pdf و Excel دریافت 
نمایند. در بخش مشاهده تسهیالت اگر مشتری از بانک تسهیالتی دریافت کرده باشـد، 
می تواند گزارش کاملی از اطالعات اصلی و آخرین وضعیت اقساط آنها را در این بخش 
مشاهده نموده و امکان پرداخت تسهیالت دیگران نیز با داشتن شماره تسهیالت مورد نظر 
مقدور می باشد.در بخش شارژ مستقیم تلفن همراه نیز مشتریان جهت شارژ سیم کارت 
اعتباری با مبلغ دلخواه، دیگر نیازی به وارد نمودن کدرمز ازطریق تلفن همراه نداشته و سیم 
کارت اعتباری تلفن همراه وی درصورت درخواست مشتری بصورت خودکار شارژ می  شود. 
مشتریان این بانک با مراجعه به اینترنت بانک در بخش سرویس های پرداخت از خدماتی 

مانند پرداخت قبض و پرداخت قبض دسته ای نیز برخوردار می شوند.
گفتنی است؛ آن دسته از مشتریان پست بانک ایران که تاکنون از اینترنت بانک استفاده 
ــعب این بانک در سراسر کشور درخواست  ننموده اند می توانند با مراجعه به یکی از ش

مکتوب خود را ارائه نموده و از خدمات متنوع و شبانه روزی این بانک استفاده نمایند.
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برخی فروشگاه های اینترنتی جنس دست دوم را جای نو قالب می  کنند

نوکیا PureView 9 یک گوشی با دوربینی حرفه ای

ساناز توکلی افشار

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران، گفت: تخلف در فروشگاه های اینترنتی مشهور 
ــایت های نامعتبر فراوان رخ می دهد که در تمام  ــده اما در س و معتبر کم دیده ش

کارشناسی هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.
ــردم در خریدهای اینترنتی برای  ــیدمهدی میرمهدی درباره ضرورت آگاهی م  س
ــه مردم به خرید کاال در فضای  ــت: اکنون ک جلوگیری از کالهبرداری، اظهار داش
ــند که گول ارزانی کاال را  مجازی و تحویل در محل عادت کرده اند باید مراقب باش

نخورند.
وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصال حقیقت ندارد 
ــت؛  ــت پایین تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر اس و قیم
مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ 
ــیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی  ــود دارد تا به این وس تخفیف برای متخلف س

مردم سوء استفاده کنند.
میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی 
به تخلفات فروشگاه های اینترنتی است،  گفت: موارد تخلف در فروشگاه های مشهور 
ــایت های نامعتبر فراوان رخ می دهد. به گفته وی،  ــده و در س و معتبر کم دیده ش
پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می کند 
ــت کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می دهد موضوع  و درخواس
ــی به این اتحادیه ارجاع می شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع  برای بررس

رسیدگی به این تخلفات نیست. 
ــده معامله به ضرر  ــی هایی که تاکنون انجام ش وی با بیان اینکه در تمام کارشناس
ــت، گفت: فروشگاه کاالیی را می فروشد و پس از اینکه پول  مصرف کننده بوده اس
آن را دریافت می کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت 

می شود.
 رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه های 
اینترنتی دیده شده که کاال را به نام درجه یک و نو می فروشند اما کاالی با کیفیت 
ــازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است. وی ادامه داد: حتی  پایین تر، بازس
ــده  ــرد طوالنی به جای کاالی نو فروختـــه ش ــا مـدت کارک ــت دوم ب کاالی دس

است.

ــان  ــی نوکیا PureView 9 نش ــط دوربین گوش ــده توس نمونه تصاویر گرفته ش
ــخیص عمق صحنه دارد.اولین  ــد که این دوربین بهترین کیفیت را در تش می دهن
ــد دارد وارد دنیای  ــی PureView 9 قص ــد نوکیا با گوش ــخص ش باری که مش
ــا به ترتیب، اولترا،  ــود، حدس می زدیم این دوربین ه ــی های چند دوربینه ش گوش
 3D ToF ــند و دیگر لنز این دوربین هم یک حسگر واید، معمولی و تله فوتو باش
ــد اما مشخص شد که این حدس اشتباه بود. نوکیا با انتخاب دوربین های خود  باش

همه را غافلگیر کرد.
ــرای PureView 9 Nokia پنج عدد  ــده ب  تعداد دوربین های در نظر گرفته ش
بود که سه تا از آن ها، سیاه و سفید و دو دوربین دیگر RGB بودند و یک حسگر 
3D ToF هم در کنار آن ها قرار داشت. اما سیستم کار این دوربین ها به چه صورت 
ــتفاده کرده است و این  ــت؟ نوکیا از مزایای ذاتی PureView 9 Nokia اس اس
مزایای ذاتی عبارتند از: محدوده دینامیکی عالی با ترکیبی از سه دوربین تک رنگ 
و دو دوربین با قابلیت عکسبرداری رنگی که عکاسی سیاه و سفید و فایل های خام 
 Lightroom ــتخراج بیشتر سنسورها از طریق و انعطاف پذیر DNG را برای اس
در گوشی قرار می دهند و تشخیص عمق را پس از تصویربرداری در گوشی جدید 

نوکیا ممکن می سازد.
 گفته می شود، بزرگترین جهشی که نوکیا با تولید این گوشی انجام داده، تشخیص 
ــا دوربین هایی با  ــای PureView 9 Nokia تنه ــت. دوربین ه عمق تصاویر اس
ــخیص عمق منظره عالی نیستند بلکه کیفیت تصاویر آن هم باال است. تصاویر  تش
گرفته شده با دوربین گوشی های نوکیا و iPhone XS Max و مقایسه آن ها این 

مسئله را هم به طور مشخصی ثابت می کند.
ــت که  ــی ها در این اس ــی جدید نوکیا با دیگر گوش  نقطه تمایز دوربین های گوش
دیگر گوشی ها قادر خواهند بود 10 الی 15 منظره را تشخیص دهند ولی لنز های 
PureView 9 Nokia قادر هستند تا 1200 منظره و با هوش مصنوعی بی نهایت 

منظره و عمق تصاویر را تشخیص دهند. 

گفته می شود، سنسورهای دوربین پنج گانه PureView 9 Nokia توانایی این را 
ــد که در هر دو حالت عمودی و افقی به صورت همزمان اطالعات را دریافت و  دارن
ــت که گوشی های جدیدی  آن ها را پردازش کنند. البته باید این را هم در نظر داش
مانند iPhone XS Max و Galaxy S10 سامسونگ در حالت پرتره می توانند 
عملکرد بهتری از خود نشان دهند از این بابت که سوژه را در حالت پرتره پررنگ تر 
نشان می دهند و پس زمینه به طور کامل تار است. این در حالی است که دوربین 
ــت و دقیق در اختیار کاربران  PureView 9 Npkia حالت بوکه را به طور درس
قرار می دهد؛ در نتیجه می توان گفت که این گوشی بهترین دوربین را برای حالت 

بوکه دارد. 
ــت که در  ــخیص عمق تصاویر یکی از جنبه هایی اس ــد، تش همانگونه که گفته ش
ــت و پتانسیل  ــی قرار گرفته اس دوربین های PureView 9 Nokia مورد بررس
زیادی در آن دیده می شود. نمونه های پیش تولید شده این گوشی هوشمند نشان 
ــی توانایی های زیادی برای ثبت تصاویر باکیفیت و ویرایش  می دهند که این گوش

تصاویر خام دارد.
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سامسونگ گوشی با دوربین 48 مگاپیکسلی می سازد

سامسونگ نمونه نمایشگر تاشو را برای اپل و گوگل ارسال کرد

مشخصات گوشی نسل بعدی هوآوی لو رفت

سامسونگ قصد دارد یک موبایل با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و نمایشگری تمام صفحه 
بسازد. همچنین دوربین جلویی دستگاه مجهز به مکانیسم کشویی و چرخان خواهد بود.

به گزارش فون آرنا، کمی قبل شرکت سامسونگ موبایل های میان رده گلکسیA30  و 
گلکسی A50 را رونمایی کرد، اما به نظر می رسد این شرکت کره ای مشغول کار روی تولید 
گلکسی A90 نیز باشد که دوربینی 48 مگاپیکسلی خواهد داشت. در اواخر سال گذشته 
اخباری مبنی بر تولید این دستگاه منتشر شد اما جزئیات آن بسیار اندک بود.اکنون طبق 
گزارش های مختلف گلکسی A90 فقط برای چین تولید می شود و شعبه این شرکت در 
چین آن را طراحی می کند. همچنین طبق اخبار این موبایل نمایشگری تمام صفحه دارد 
و مجهز به دوربینی با مکانیسمی کشویی و چرخان است.استفاده از این مکانیسم به حذف 
بریدگی روی نمایشگر منجر می شود و احتماالً فضای بیشتری را برای تعبیه حسگر اثر 
انگشت نیز فراهم می کند.به هرحال گزارش های قبلی حاکی از آن بود که این موبایل با 
رنگ های سیاه، نقره ای و طالیی با RAM های انتخابی 6 و 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 

128 گیگابایتی عرضه می شود.

طبق گزارش های منتشر شده سامسونگ نمونه هایی از نمایشگر تاشوی خود را برای 
ــت. به نظر می رسد این شرکت یکی از تهیه کنندگان  ــال کرده اس اپل و گوگل ارس
ــد.به گزارش دیجیتال ترندز، طبق گزارش رسانه های  ــو برای اپل باش پنل های تاش
ــوی خود را برای اپل و گوگل ارسال  مختلف سامسونگ نمونه هایی از نمایشگر تاش
کرده است.در همین راستا وب سایت »اپل اینسایدر« نوشته است: نمونه هایی از یک 
ــت. اندازه این نمونه ها 0.1  ــگر 7.2 اینچی برای این شرکت ها ارسال شده اس نمایش
اینچ کوچک تر از صفحه نمایش موبایل »گلکسی فولد« است.این در حالی است که 
سامسونگ هم اکنون بیشتر اجزای نمایشگر او ال ای دی را برای موبایل های آیفون 
ــونگ یکی از  ــم می کند. با توجه به این موضوع احتماالً سامس XS وXS Max فراه
تهیه کنندگان پنل های تاشوی اپل خواهد بود.در این گزارش ها آمده است: در حال 
حاضر سامسونگ می تواند 2.4 میلیون نمایشگر تا شو در سال بسازد و مشغول بررسی 

است تا این تعداد را به 10 میلیون نمایشگر برساند.

انتشار تصاویر و مشخصات عضو جدید خانواده P هوآوی یعنی lite P30 اطالعات 
تازه ای به ما می دهد.

هوآوی طبق عادتی که دارد امسال هم گوشی جدیدی از سری P رونمایی می کند. 
ــی Lite P30 از نظر طراحی تفاوت  ــی هوآوی Lite P30 است. گوش نام این گوش
ــی هوشمند دارای صفحه نمایش بزرگ 6.15  زیادی با برادران خود ندارد. این گوش
اینچی با حاشیه  های جانبی باریک و قاب پایینی نسبتا ضخیم و یک ناچ کوچک است. 

این دستگاه با یک قاب آلومینیومی و قسمت پشتی شیشه ای همراهی می شود.
پشت این گوشی در واقع مکانی است که تغییرات بزرگ در آن صورت گرفته است. 
به دلیل داشتن قیمت نسبتا پایین این گوشی هوآوی تصمیم گرفته است که در این 
ــتفاده اسکنر اثر انگشت درون صفحه از همان اسکنر اپتیک  ــی هم به جای اس گوش

قدیمی در پشت گوشی استفاده کند.
بعد از اینکه هوآوی در گوشی های هوآوی Lite P20 و Lite 20 Mate از دوربین 
دوگانه استفاده کرد حاال در این گوشی جدید دوربین سه گانه را معرفی کرده است. 

البته برخی تغییرات کوچک به پیکربندی دوربین این گوشی اضافه شده است.
ــونگ گلکسی S10e تاثیر  ــی جدید هوآوی روی فروش سامس احتماال عرضه گوش
ــی به جای این که مانند  ــایعه شده است که این گوش ــت. در ضمن ش خواهد گذاش
برادرانش از پردازنده Kirin 980 استفاده کند، از تراشه ای کم قدرت تر بهره خواهد 
برد. این پردازنده قاعدتا باید Kirin 710 باشد. این پردازنده احتماال با یک رم 4 یا 
6 گیگابایتی و 64 گیگابایت حافظه داخلی همراهی می شود. احتماال یک مدل 128 

گیگابایتی برای این گوشی ساخته می شود.
این دستگاه دارای سیستم عامل اندروید 9 پای خواهد بود که با EMUI 9 همراهی 

می شود. در ضمن ظرفیت باتری این گوشی 3240 میلی آمپر است. 
 Huawei P30 ــار ــس در کنــ ــارس در پاریــ                                  در 26 مـ
ــد. فروش این مدل احتماال در اوایل ماه آوریل آغاز  و Pro P30 رونمایی خواهد ش

خواهد شد اما هنوز تاریخ خاصی برای آن گفته نشده است.

Huawei P30 Lite
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از جدیدترین گوشی های ارزان قیمت با حسگر اثر انگشت رونمایی شد

آیفون به حالت تاریک مجهز می شود

محصوالت جدید اپل بازار را می ترکاند

سونی که در جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل از گوشی های ایکس پریا 1، 10 و 10 
پالس رونمایی کرده بود، حاال از تولید گوشی دیگری به نام ایکس پریا ال 3 خبر داده 
است.به گزارش اسلش گیر، این گوشی یک مدل نسبتاً ارزان قیمت محسوب شده و 

البته از زیبایی های طراحی دو گوشی ایکس پریا 1 و10 هم برخوردار است.
ــده 5.7 اینچی و از نوع HD+  بوده و از دقت 720 پیکسل  ــی یادش ــگر گوش نمایش
برخوردار است. پردازنده این گوشی از نوع MediaTek Helio P22 بوده و دارای 3 
گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی است.باتری 3300 میلی آمپری و حسگر اثر 
انگشت از جمله دیگر ویژگی های گوشی یادشده است. اما در این گوشی خبری از جک 
هدفون نیست. دو دوربین در پشت این گوشی قرار گرفته که یکی 13 مگاپیکسلی و 
دیگری 2 مگاپیکسلی است. دوربین سلفی گوشی یادشده هم دارای دقت 8 مگاپیکسلی 
است.سونی قصد دارد این گوشی را به قیمت 226 دالر روانه بازارهای جهانی کند. اما 

زمان عرضه عمومی آن و بازارهای هدف این گوشی را اعالم نکرده است.

ــاس تازه ترین گزارش های منتشر شده، به نظر می رسد که گوشی های آیفون با  بر اس
دریافت آپدیت جدید آی اواس 13.1 به حالت تاریک مجهز خواهند شد.

به نظر می رسد که اپل نیز قصد دارد حالت تاریک موسوم به Dark Mode را به تمامی 

محصوالت مبتنی بر سیستم عامل آی او اس خود اضافه کند و بدین ترتیب اعالم کرده 
ــت که کاربران قادر خواهند بود با دریافت نسخه جدید به روزرسانی سیستم عامل  اس

آی اواس و آپدیت آن به نسخه 13.1، حالت تاریک را به دستگاه خود اضافه کنند.
 )Dark Mode( با توجه به آنکه طی چند ماه اخیر شاهد عرضه حالت تاریک و شبانه
برای سرویس و نرم افزارهای موبایلی نظیر یوتیوب، اندروید مسیجز و واتس اپ بودیم، 
حاال طبق گزارش های منتشر شده در وب سایت فون آرنا، به نظر می رسد که اپل نیز 
ــد دارد به صورت کلی این قابلیت را به پلتفرم خود اضافه کند تا به کاربرانش این  قص
ــن های  ــازی آن بتوانند بر روی تمامی نرم افزار و اپلیکیش امکان را بدهد تا با فعال س

موردنظر از آن بهره ببرند.
همانطور که از نام حالت شبانه و تاریک مشخص است، این تم برای آن دسته از افرادی 
که با حالت خودکار و معمول شبکه های اجتماعی که پس زمینه سفید و روشنی دارد، 
مشکل دارند و جز آن دسته از کاربرانی هستند که بیش تر هنگام شب و تاریکی محیط 
از اینترنت و گوشی های هوشمند استفاده می کنند، بسیار کاربردی خواهد بود و چشمان 

آن ها را کمتر اذیت خواهد کرد.
ــب از گوشی های هوشمند استفاده  ــیاری از کاربرانی که به هنگام ش به طور قطع بس

بیشتری می کنند، از انتشار این خبر بسیار خوشحال خواهند شد.

مدیرعامل اپل اخیراً به سهام داران این شرکت که نگران آینده آن هستند، گفته که 
محصوالت آتی اپل بازار را تکان داده و به اصطالح می ترکاند.

به گزارش آسین ایج، تیم کوک که به تازگی در جمع سرمایه داران اپل سخن گفته، 
در پاسخ به سواالتی در مورد نزول جایگاه اپل و افزایش فروش گوشی های هوشمند 

رقیب آیفون تصریح کرده که آینده از آن اپل است.
ــت ساالنه سهامداران اپل در کوپرتینوی کالیفرنیا حضور یافته بود،  وی که در نشس
افزوده که اپل در حال کاشت دانه هایی است که محصول آن را در آینده نزدیک درو 
می کند. تیم کوک در تکمیل دیدگاه های خوش بینانه خود گفته که اپل آینده دنیای 

فناوری را در دست خواهد داشت.
رئیس اپل همچنین اعالم کرده که این شرکت در سال 2018 هجده شرکت تازه را 
خریداری کرده، اما نام آنها را برای عموم افشا نکرده است. دو برابر شدن درآمد اپل تا 

سال 2020 وعده دیگری است که تیم کوک به سهام داران اپل داده است.
منابع نزدیک به اپل می گویند این شرکت قصد دارد قیمت مک بوک ایر را در ماه های 
آینده کاهش دهد تا بتواند بر میزان مشتریان این لپ تاپ بیفزاید. همچنین قرار است 
دقت نمایشگر مک بوک ایر نیز بیشتر شود. همچنین گفته می شود اپل تولید آیفون 

تاشو را برای سال 2019 یا 2020 در دستور کار قرار داده است.
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وان پالس با دوربین سلفی »پاپ آپ« ساخته می شود

فروش آیفون در چین با مشکل مواجه شده است!

تولید قاب تاشو برای گوشی های تاشو شروع شد

ــا شده از موبایل»وان پالس 7« نشان می دهد این دستگاه نمایشگری  تصاویر افش
ــور پاپ آپ از باالی  ــلفی آن به ط ــام صفحه و بدون بریدگی دارد و دوربین س تم
ــت، OnLeaks بالگر  ــیتنا به نقل از انگج ــرون می آید.به گزارش س ــتگاه بی دس
ــایت Pricebaba تصاویری از موبایل OnePlus7 منتشر  حوزه فناوری و وب س
ــگر 6.5 اینچی این موبایل نشانی از بریدگی  ــان می دهد در نمایش کرده اند که نش
دیده نمی شود و دوربین سلفی آن مانند موبایل Vivo NEX S به طور پاپ آپ 
از باالی دستگاه بیرون می آید. به عبارت دیگر نمایشگر این موبایل تمام صفحه را 
می پوشاند.این تصاویر نشان می دهند پشت دستگاه 3 دوربین تعبیه شده است اما 
خبری از جک هدفون در آن نیست.عالوه بر آن موبایل مذکور با سیم شارژ می شود 
ــت. در کنار این موارد به نظر می رسد ــارژرهای بی سیم همخوان نشده اس و با ش

OnePlus7 مجهز به تراشه اسنپ دراگون 855 است.

پس از کاهش فروش آیفون در چین، شرکت آمریکایی اپل مجبور شده تا محصوالت خود 
را با شرایطی ویژه و با کمترین سود ممکن در چین به فروش برساند.در چند ماه گذشته 
بار ها به مبحث کاهش فروش مدل های آیفون اشاره شده، یکی از مهم ترین عوامل این اتفاق 
از دست دادن بازار مهمی مانند چین توسط آیفون است. به دلیل ارزش دالر، محصوالت 
اپل قیمتی باالتر از تولیدات چینی دارند و این موضوع در وهله اول موجب شد تا مردم 
چین به سمت خرید تولیدات داخلی خود سوق پیدا کنند.از طرفی جنگ تجاری میان 
آمریکا و چین تاثیر منفی بر روی اقتصاد چین گذاشت و مردم این کشور را هرچه بیشتر 
به تحریم خرید جنس آمریکایی و استفاده از کاال های داخلی خودشان تشویق کرد. در 

نتیجه جنگ تجاری که آمریکا آن را آغاز کرده موجب شده تا فروش شرکت اپل کاهش 
پیدا کند و هوآوی بتواند با پشت سر گذاشتن اپل، به دومین تولید کننده برتر تلفن همراه 
در جهان تبدیل شود.در ادامه اپل مجبور شد تا قیمت های عمده فروشی آیفون را در چین 
کاهش دهد و تیم کوک مدیر عامل این شرکت اعالم کرد که اپل در سال 2019 به شدت 
با بی ثباتی فروش در بازار های خارجی خود خواهد جنگید. در همین راستا، رویترز به تازگی 
اعالم کرده که اپل با همکاری یکی از شرکت های مالی چینی به دنبال سرمایه گذاری بدون 
سود برای خرید محصوالت آیفون هستند. این سیستم در واقع فروش اقساطی بدون سود 
را پیشنهاد می دهد تا مردم بتوانند مدل های اپل را تهیه کنند. چنین امکانی برای اولین بار 
است که در چین محیا می شود و اپل نیز مجبور شده تا از سود بیشتر خود چشم پوشی کند 
تا تنها بتواند آیفون های خود را به فروش برساند.در حال حاضر در وبسایت اپل در چین، 
مدل اقتصادی آیفون XR با هزینه 271 یوان )40 دالر( در ماه قابل خرید است، همچنین 
آیفون XS با پرداخت ماهیانه 362 یوان )53.9 دالر( در دسترس است. این در حالی است 
که در چین قیمت کلی نسخه 64 گیگابایتی آیفون XR در حدود 6 هزار و 499 یوان و 
آیفون XS در حدود 8 هزار و 699 یوان است. با این شرایط مردم چین باید برای خرید 
یک مدل آیفون تا دو سال قسط پرداخت کنند!اپل نیز برای مقابله با کاهش فروش خود، 
بخش اعظمی از سود خود را رها کرده تا بتواند دوباره در بازار چین فروش خود را از سر 
بگیرد. البته که اقساط دو ساله بدون سود می تواند چینی ها را به خرید آیفون وسوسه کند، 
اما باید دید موج حمایت از کاالی داخلی بین مردم این کشور با این پیشنهادات شکسته 

خواهد شد یا خیر.

ــگر تاشو و برنامه ریزی شرکت هایی  ــی های دارای نمایش به دنبال رونمایی از گوش
مانند اپل برای تولید آیفون های تاشو، تولید قاب های خاص این گوشی ها هم آغاز 

شده است.
به گزارش ورج، شرکت اشپیگن یکی از اولین شرکت هایی است که قاب گوشی تاشو 
را در دستور کار خود قرار داده و سه محصول سازگار با گوشی تاشوی فولد سامسونگ 

را عرضه کرده است.
ــاب جلویـی آنهــا حافظ  ــابهی دارنــد و ق ــده همگی طراحی مش قاب های یادش
ــی فولد در زمان تاشدن است.  ــگر گالکس ــیــه های باالیی و پایینی دو نمایش حاش
ــی به دوربین سه گانه سامسونگ فولد  همچنین یک بریدگی کوچک برای دسترس

در نظر گرفته شده است.
ــای Tough Armor،  Ultra Hybridو   ــام ه ــه مدل به ن این قاب هــا در س
ــتحکام و ضخامتشان  ــده اند که تفاوت اصلی آنها در میزان اس Thin Fit عرضه ش
ــت. قیمت تمامی این قاب ها نیز در حدود 20 دالر است و عمدتا از پالستیک و  اس

مواد سیلیکونی مانند پی سی، تی پی یو و پی یو تولید شده اند.
یک شرکت دیگر به نام زاگ نیز در حال تولید قاب برای گوشی های تاشو است ولی 

هنوز تولیدات خود را عرضه نکرده است. سامسونگ می گوید نمایشگرهای گلکسی 
فولد تا 200 هزار بار قابل تاشدن هستند و باید دید آیا قاب های تولیدی شرکت های 

تجاری نیز تا این حد قابل استفاده بوده و دارای انعطاف هستند یا خیر.
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اپل از پیشتازی غول های آسیایی در گوشی های تاشو نگران است

خریداری گوشی هوشمند تاشو؛ بزرگترین اشتباهی که می توان مرتکب شد!

ــرکت های آسیایی همچون  ــتیو وزنیاک، هم بنیان گذار شرکت اپل، از تالش ش اس
ــونگ و هواوی برای پیشی گرفتن از اپل در تولید گوشی های هوشمند تاشو  سامس
ابراز نگرانی کرد.با توجه به رکود بی سابقه بازارهای جهانی موبایل در چند سال اخیر، 
ــرکت های تولیدکننده موبایل به سمت و سوی  ــیاری از غول های تکنولوژی و ش بس
ــی های هوشمند تاشو و انعطاف پذیر پرداخته اند که تاکنون دو  تولید و عرضه گوش
شرکت سامسونگ و هواوی اقدام به معرفی و رونمایی از محصوالت تاشو خود اقدام 
کرده اند.اما در این میان شرکت آمریکایی، اپل از سایر رقبای بزرگ آسیایی خود عقب 
افتاده و به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، در صورت موفقیت میزان فروش 
ــو مجهز به نمایشگر انعطاف پذیر و عدم عرضه آن توسط  گوشی های هوشمند تاش
ــود عقب تر قرار خواهد گرفت و  ــه از رقبای خ اپل در بازارهای جهانی، برای همیش

شرکت هایی نظیر سامسونگ و هواوی قادر خواهند بود گوی رقابت را از آن ربوده و 
به موفقیت و میزان فروش بی سابقه ای دست پیدا کنند.

چندی پیش بود که کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده بودند 
در صورت استقبال کاربران و مشتریان از این محصول، اپل تا مدت ها نخواهد توانست 
به تولید و تأمین گوشی های تاشوی مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر اقدام کند 
و سامسونگ نیز می تواند توسعه این تکنولوژی را در اختیار اپل قرار ندهد و موجب 

افزایش وابستگی اپل به خود شود.
آنها همچنین بر این باور بودند که توسعه گوشی های هوشمند تاشو توسط هواوی و 
سامسونگ برای اپل تهدید بزرگی به شمار می رود و این شرکت بزرگ را با مشکالت 

عدیده ای مواجه خواهد کرد.
حاال این طور که به نظر می رسد خود اپل نیز به شدت به فکر و تکاپوی تولید و عرضه 
گوشی های هوشمند تاشو مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر افتاده است و از لزوم 

تالش اپل برای توسعه چنین محصوالتی سخن گفته است.
وی در مصاحبه و گفتگویی با گزارشگر وب سایت Business Insider ضمن اشاره 
ــتازی اپل در افزودن فناوری های نوینی همچون فیس آی دی و تاچ آی دی و  به پیش
همچنین سیستم پرداخت الکترونیکی اپل پی که موجب شد بعد از آن شرکت های 
ــونگ و هواوی نیز از آنها استفاده کنند، خاطرنشان کرد که  آسیایی همچون سامس
متأسفانه اپل تاکنون در حوزه توسعه گوشی های هوشمند تاشو و انعطاف پذیر پیشتاز 

نبوده و همین امر موجب نگرانی من شده است.
ــو عالقه خاصی داشته و نظرش را  ــی های تاش وی همچنین اذعان کرد که به گوش

همواره به خود جلب کرده است.

بــازار

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری بر این باورند که خریداری 
ــی های هوشمند تاشو مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر یکی از بزرگترین  گوش

اشتباهاتی است که کاربران می توانند مرتکب شوند.
ــک روی آوردن غول های  ــال 2019 میالدی بدون ش ــای اصلی س ــی از ترنده یک
تکنولوژی و شرکت های تولیدکننده موبایل به سمت و سوی گوشی های هوشمند 

تاشو و مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر است.
ــی های هوشمند به مرحله اشباع رسیده و شرکت های سازنده  از آنجا که بازار گوش
نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر نمی دانند باید برای جلب مشتریان 
ــان چه کار کنند، به سمت گوشی های هوشمند تاشو  بیشتر و رضایت طرفدارانش
ــد و  ــاید بتواند بازار راکد و بی تالطم را رونق بخش ــف روی آورده اند تا ش و منعط
ــرکت های تولیدکننده موبایل  ــوالت عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و ش تح

به ارمغان بیاورد.
ــونگ و هواوی از  ــای تکنولوژی همچون سامس ــت که غول ه ــال اس حدود یک س
ــو و انعطاف پذیر  ــمند تاش ــی های هوش برنامه های خود برای معرفی و عرضه گوش

خبر داده اند.
در مدت اخیر، رقابت بر سر تولید و عرضه گوشی های هوشمند مجهز به نمایشگر 
ــد  ــت به گونه ای که به نظر می رس ــو افزایش قابل توجهی یافته اس منعطف و تاش
ــتقبال  ــز درصدد خواهند بود از این محصول اس ــتریان متعددی نی کاربران و مش
ــتفاده از  کرده و بعد از ورود آن به بازارهای جهانی موبایل اقدام به خریداری و اس

آن کنند.
حاال به تازگی کارشناسان و تحلیلگران با انتشار گزارش های جدیدی اعالم کرده اند 
ــی از بزرگترین  ــو می تواند تبدیل به یک ــی های تاش که خریداری زودهنگام گوش
اشتباهات کاربران و عالقمندان به صنعت تکنولوژی به شمار برود چراکه به عقیده 
ــا، این محصوالت هنوز امتحان خود را در بازارهای جهانی و همچنین در میان  آنه
مصرف کنندگان واقعی پس نداده اند، بنابراین استفاده از آنها می تواند ریسک بسیار 

باالیی را به همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش وب سایت phonearena، آنها در ادامه اظهارات خود خاطرنشان 
کرده اند که این محصوالت هوشمند تاشو و انعطاف پذیر ریسک و تهدیدات متعددی 
ــیب پذیری های  ــیب باتری موجود در آن، باگ و آس همچون احتمال انفجار و آس
ــت تا زمانی که این محصول در بازار جا  ــت و کاربران بهتر اس نرم افزاری را داراس
نیفتاده است، به خریداری و استفاده از آن اقدام نکنند. بنابراین آنها به عالقمندان 
به محصوالت تاشو توصیه کرده اند که در صورتی که عالقه زیادی به تهیه و استفاده 

از این دسته از محصوالت دارند، تا حد امکان از خریداری آن خودداری کنند.
یکی دیگر از مواردی که کارشناسان عنوان کرده اند، احتمال کنار گذاشتن نخستین 
نسل از نوآوری های جدید و منحصربفرد در آینده ای نزدیک است که کاربران باید 

به آن دقت و توجه کافی داشته باشند.
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جزئیات گوشی قابل انعطاف موتوروال منتشر شد

اپل از آیفون خود با قابلیت 5G در 2020 رونمایی می کند

درآمد 120 میلیارد دالری از توسعه اپلیکیشن های اپ استور!

ــئوالن موتوروال از طراحی گوشی منعطف این شرکت  پس از مدت ها انتظار یکی از مس
خبر داد.تاکنون چندین گوشی منعطف از شرکت های مختلف مانند سامسونگ و هوآوی 
دیده ایم. همچنین ویدئوهایی از طراحی های اولیه گوشی های منعطف شرکت هایی مانند 
ــیائومی را نیز مشاهده کرده ایم. اما شایعه ای در فضای مجازی منتشر شده که  اوپو و ش
طبق آن موتوروال نیز در حال تولید یک گوشی منعطف مختص به خود است. این شایعه 
می گوید موتوروال طراحی یک گوشی منعطف RAZR را در دستور کار خود قرار داده 
است.به تازگی به بخشی از این شایعه پاسخ داده شده است.دن دری، سرپرست کمپانی 
ــوروال، در مصاحبه ای تأیید کرد که موتوروال در حال کار بر  Global Product در موت
روی یک تلفن قابل انعطاف است و قصد دارد آن را هنگامی که سایر سازندگان سخت افزار 
گوشی های خود را معرفی می کنند، عرضه کند. این فرد از لحاظ برنامه زمانی اطالعات 
خاصی اعالم نکرده است اما  می شود زمان رونمایی گوشی منعطف موتوروال را تخمین 
زد. موتوروال احتماال این کار را در طول یک رویداد که در ماه ژوئن برگزار می شود، انجام 
خواهد داد و دستگاه های جدید خود را اعالم می کند، بنابراین انتظار می رود گوشی جدید 
و منعطف موتوروال در تابستان رونمایی شود.دری گفت موتوروال مدتی در حال کار بر روی 
طراحی تلفن تاشو خود است و تعدادی از گزینه های مختلف را امتحان کرده است. او حتی 
گفت که به دلیل نگرانی طراحان در مورد ایجاد خراش روی صفحه نمایش پالستیکی 
مورد نیاز برای صفحه نمایش خارجی موتوروال احتماال می خواهد از داشتن صفحه نمایش 

در خارج از دستگاه اجتناب کند. دری همچنین یادآور شد که طراحی یک گوشی که به 
صورت دوتایی خم می شود خیلی سخت است. بنابراین، به نظر می رسد موتوروال در حال 
ــویی منعطف باشد. خب این طراحی شباهت زیادی  کار بر روی طراحی یک تلفن کش
 RAZR دارد. موتوروال در ماه گذشته یک حق اختراع برای یک گوشی RAZR گوشی
قابل انعطاف را امضا کرده است، بنابراین بسیاری از شواهد جالب برای طراحی این گوشی 

منعطف وجود دارد.

مدیر اجرایی اینتل رونمایی قابلیت 5G گوشی های اپل در سال 2020 را تائید کرد.
انتظاری که طرفداران اپل از این شرکت دارند این است که تا سال 2020 گوشی خود با 
قابلیت پشتیبانی از نقطه اتصال 5G را معرفی کند. خبری که به تازگی در فضای مجازی 
منتشر شده است نیز این مسئله را تائید می کند. بر طبق این خبر مدیران اینتل گفته اند که 
پردازنده های مودم 5G این شرکت تا سال 2020 در هیچکدام از گوشی های اپل استفاده 

نخواهند شد. در حال حاضر، اپل بزرگترین مشتری اینتل برای تراشه های مودم همراه آن 
است و این بازه زمانی یک ساله به نظر ما هم منطقی می آید.در رویداد رسمی اینتل در 
پالو آلتو کالیفرنیا برگزار شد، ساندرا ریورا، رئیس شرکت اینتل گفت که تولیدکنندگان 
می توانند انتظار داشته باشند که نمونه هایی از این تراشه را امسال دریافت کنند. با این 
ــرکت انتظار ندارد از تراشه هایش در گوشی های جدید سال 2019 استفاده  حال این ش
شود. در ماه نوامبر خبر هایی شنیدیم که از ورود قابلیت 5G به دستگاه های اپل در سال 
ــود این دستگاه ها از تراشه مودم 10 نانو متری 8161  2020 اطالع می داد. گفته می ش
اینتل استفاده خواهند کرد. گفته می شود سقوط کنونی اپل به دلیل استفاده از تراشه مودم 
سابق کوالکام است و این بدین معنی است که اپل از مودم 5G ،Snapdragon X55 بر 
 FTC روی دستگاه های تلفن همراه خود استفاده نخواهد کرد.در ماه گذشته، طی پرونده
v کوالکام، تونی بلینینز، یکی از مدیران اپل، شهادت داد که این شرکت در حال بررسی 
تراشه های مودم 5G سامسونگ و MediaTek است. همچنین برخی از گمانه زنی ها 
مبنی بر این بود که اپل در سال 2020 برای تولید تراشه های مودم 5G منحصر به  فرد 
خود آماده خواهد شد. در حالی که به نظر می رسد اپل در نهایت تراشه مودم 5G خود را 

طراحی کند، زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.

تازه ترین آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که توسعه دهندگان اپلیکیشن های موجود 
در اپ استور اپل از آغاز فعالیت این پلتفرم، توانسته اند 120 میلیارد دالر کسب درآمد 
کنند.همانطور که می دانیم از آغاز فعالیت فروشگاه آنالین و اینترنتی اپ استور اپل 11 
سال می گذرد و این پلتفرم همواره نخستین مرجع دانلود اپلیکیشن های موردنظر کاربران 
گوشی های آیفون و سایر محصوالت اپل مبتنی بر سیستم عامل آی اواس بوده است.حاال 
به تازگی آمار و گزارش های جدیدی در وب سایت phonearena منتشر شده است که 
نشان می دهد درآمد توسعه دهندگان برنامه و اپلیکیشن های مختلف که در پلتفرم اپ 
استور اپل اقدام به عرضه و ارائه برنامه های موردنظر کاربران کرده اند، بالغ بر 120 میلیارد 
ــان دهنده اعداد و ارقام قابل توجهی است.از این میزان، 25  ــت که خود نش دالر بوده اس
میلیارد دالر آن نیز به توسعه دهندگان اروپایی تعلق یافته است که سهمی معادل 20.83 
درصد از شرکت های توسعه دهنده و ارائه دهنده اپلیکیشن های موجود در اپ استور را به 
خود اختصاص داده اند و البته در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است.اپل 

در سال 2014 میالدی درآمد جهانی توسعه دهندگان خود را 20 میلیارد دالر اعالم کرده 
بود که 32.5 درصد از آن به شرکت های اروپایی تعلق داشت.



13
97

اه 
د   م

فن
اس

/ 4
ه  2

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

34

تینا ضمیری آذر

جایزه 3 هزار دالری برای شناسایی قاتل راننده اوبر!

با افشای آسیب پذیری سیستم عامل مک، آبروی اپل رفت!

هوش مصنوعی دستیار پزشکان روستاهای چین شد

آن سوی
مرزها

یکی از رانندگان اوبر در شهر نیویورک به قتل رسیده است. هنوز مشخص نیست این 
راننده جوان هنگامی به قتل رسیده که مشغول کار برای اوبر بوده یا خیر اما چیزی 
که مشخص است این است که این قتل با انگیزه قبلی رخ نداده است.اوبر که بارها به 
خاطر برخورد رانندگانش با مسافران مورد بازخواست مقامات قضایی قرار گرفته، این 
بار قربانی قتل راننده خود شده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که این قتل توسط 
یک مسافر رخ داده یا خیر اما با توجه به این که قربانی قتل راننده اوبر بوده، مقامات 
ــان داده اند.این راننده که تنها 27 سال داشت  ــبت به این ماجرا واکنش نش اوبر نس
داخل خودرویی که در برونکس پارک شده بود با زخم هایی روی  گردن و لگن خود 
ــت که آیا مرگ ناشی از  ــد. پلیس در حال تالش برای تعیین این موضوع اس پیدا ش
سرقت بوده است یا خیر.وی به عنوان یک راننده برای اوبر کار می کرده اما مشخص 
نیست که آیا او در زمان حمله نیز در حال ارائه خدمات به مسافران بوده یا آزاد کار 
می کرده است. یک سخنگوی اوبر این حمله را »وحشیانه« نامید و گفت: »ما آماده 
ــتیم که با مجریان قانون  برای یافتن قاتل نهایت همکاری را انجام دهیم.«اداره  هس
مستقل رانندگان، که بیش از 70،000 راننده مبتنی بر برنامه های خدمات تاکسی 
رانی در شهر نیویورک دارد، اعالم کرد که پاداشی 3000 دالری برای اطالعاتی ارائه 

می دهد که منجر به دستگیری قاتل می شود.این باشگاه در بیانیه ای اعالم کرد: »ما از 
مرگ راننده مذکور نا امیدیم اما باید برای افزایش ایمنی رانندگان و حفاظت از جان 

آنان بیشتر تالش کنیم.

ــیب پذیری تولیدات شرکت های  ــایی آس یک گروه امنیتی در گوگل که برای شناس
فناوری رقیب تالش می کنند، این بار با افشای آسیب پذیری سیستم عامل مک اپل، 

آبروی آن را برده اند.
به گزارش نئووین، گروه یادشده که به Zero team شهرت دارند عالوه بر شناسایی 
ــرکت های  ــیب پذیری های نرم افزاری در تولیدات و محصوالت ش و اعالم وجود آس

رقیب، همین کار را در مورد تولیدات خود گوگل هم انجام می دهند.

اعضای این گروه بعد از کشف حفره های امنیتی در نرم افزارها و سیستم عامل های 
ــرکت سازنده رسانده و به آنها 90 روز فرصت  مختلف معموالً موضوع را به اطالع ش
ــط این گروه به  ــد. در غیر این صورت موضوع توس ــکل را حل کنن می دهند تا مش
ــده و آبرو و اعتبار شرکت سازنده نرم افزار در معرض خطر قرار  طور عمومی اعالم ش
می گیرد.سال گذشته Zero team آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی ویندوز 10 
اس و مرورگر اج مایکروسافت را اعالم کرد و حاال از وجود یک آسیب پذیری بسیار 

خطرناک در هسته اصلی یا کرنل سیستم عامل مک اپل خبر داده است.
آسیب پذیری در هسته اصلی سیستم عامل مک امکان تزریق کدهای مخرب را به 
درون محیط این سیستم عامل به وجود می آورد. لذا دستکاری حافظه این سیستم 
عامل برای سوءاستفاده های خطرناک ممکن است. همین مساله به هکرها و مهاجمان 
ــروصدا و بدون اطالع کاربران سیستم عامل مک را  اینترنتی امکان می دهد تا بی س

دستکاری کنند.
کارکنان گروه امنیتی گوگل این مشکل را در نوامبر سال 2018 به اپل گزارش کرده 
ــرکت برای رفع آن اقدامی نکرد و با توجه به اتمام ضرب االجل 90  بودند، اما این ش
روزه، گوگل موضوع را افشا کرده است. جالب آنکه بعد از افشای موضوع، اپل وجود 

چنین مشکلی را پذیرفته و از همکاری با گوگل برای رفع آن خبر داده است.

ــتاها می توانند با کمک هوش مصنوعی بیماری های افراد را  ــکان روس اکنون پزش
ــک به نام  ــخیص داده و درمان کنند.به گزارش چاینا دیلی، یک پزش دقیق تر تش
»دنگ جینکه« )Deng Jinke( که در محل گوانگ دونگ خدمت می کند، گفت: 
ــکی داشتیم، تنها یک گوشی پزشکی و  ــته، تجهیزاتی که در کابینه پزش در گذش
ــا اکنون با آمدن هوش مصنوعی دنیا تغییر  ــنج جیوه ای قدیمی بود، ام یک فشارس

کرده است.
 »Guangdong Second Provincial General« ــتان پژوهشگران بیمارس
موفق به توسعه یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی شده اند که پزشکان روستاها 

توسط آن می توانند بیماری افراد را به طور دقیق تشخیص دهنــد.
ــتم مذکورDing Bei  نام دارد که یک برنامه درمان پزشکی است و به یک  سیس
ــتگاه،  ــت.با این دس ــور قابل حمل که تنها 2.5 کیلوگرم وزن دارد، مجهز اس مانیت
روستاییان می توانند به جای رفتن به بیمارستان های شهر به پزشک روستای خود 
ــت نوار قلب خود را انجام دهند.عالوه بر این، اطالعات  مراجعه کنند و در آنجا تس
ــالمت مانند میزان اکسیژن خون و تعداد ضربان نیز می تواند جمع آوری شده و  س

ــک نتواند به صورت دقیق  ــود.اگر در مواردی پزش به صورت الکترونیکی ذخیره ش
ــخیص دهد، سیستم هوش مصنوعی یاد شده می تواند به کمک  بیماری فرد را تش

پزشک آید و بیماری افراد را با دقت بیش از 95 درصد تشخیص دهد.
ــکی و 300 میلیون پرونده  برنامه Ding Bei  با بیش از 118 هزار اصطالح پزش

پزشکی که شامل بیش از 200 بیماری است، گردآوری شده است.
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هوش مصنوعی در تامین امنیت انتخابات آینده آمریکا چه نقشی دارد؟

آمازون سوپرمارکت های  زنجیره ای جدید باز می کند

آیکان در مورد حمله به زیرساخت اینترنت هشدار داد

آن سوی
مرزها

کارشناسان رسانه و متخصصان هوش مصنوعی معتقدند که انتخابات 2020 آمریکا بیش 
از هر زمانی تحت تاثیر ابعاد منفی هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.

به گزارش اسپکتروم، یکی از مرموزترین و پیچیده ترین ابعاد منفی هوش مصنوعی، تولید 
نرم افزارهای تغییر واقعیت یا Deep Fake است.اصطالح Deep Fake یا جعل عمیق، 
یک تکنیک برای ترکیب تصویر انسان مبتنی بر هوش مصنوعی است. در این فناوری با 
استفاده از تکنیک موسوم به شبکه مولد تخاصمی یا GAN تصاویر و فیلم های یک شخص 
معروف را بر روی تصاویر یا فیلم های منبع قرار می دهند.هدف از ساخت ویدئوهای جعل 
عمیق نشان دادن فرد یا گروهی درحال انجام یک کار یا موقعیتی مشخص است که هرگز 
در واقعیت اتفاق نیفتاده است.برای مثال چنین فیلم های تقلبی ای می تواند فرد را در حال 
انجام اقدامات ناشایستی نشان دهد که هرگز در آن شرکت نکرده است یا می تواند برای 
تغییر کلمات یا حرکات یک سیاستمدار مورد استفاده قرار گیرد تا به نظر برسد آن فرد 
چیزی را گفته که هرگز انجام نداده است.به دلیل وجود این پتانسیل های مخرب، جعل 

عمیق می تواند برای اخبار جعلی و کالهبرداری های مخرب استفاده شود.
ــرفت کرده است که امروزه سیاستمداران  ــفانه ابعاد هوش مصنوعی تا جایی پیش متأس
آمریکایی نگران این مسئله هستند که چگونه می توانند از ابعاد منفی هوش مصنوعی در 
انتخابات آینده آمریکا جلوگیری کنند.به گفته کارشناسان، مقایسه اولین ویدئوهای جعل 
عمیق با جدیدترین آنها که به صورت ناشناس در اینترنت منتشر می شود، نشان دهنده 
این واقعیت غیرقابل انکار است که کیفیت ادغام تصاویر روز به روز در حال افزایش است و 
همین مسئله می تواند افراد معروف و سیاستمداران صاحب نام را مانند یک عروسک خیمه 

شب بازی در اختیار افراد و گروه های سودجو قرار دهد.
در حال حاضر شرکت Deep Trace با مدیریت جورجیو پاترینی و با هدف تشخیص 

ــیس شده است. جورجیو پاترینی قبل از تأسیس  ویدئوهای جعلی عمیق در هلند تأس
شرکت ردیابی عمیق در بخش تحقیقات یادگیری عمیق دانشگاه آمستردام مشغول به 
ــت که در حال حاضر جعل عمیق به عنوان یک موج  ــت.وی معتقد اس فعالیت بوده اس
ضد امنیت در شبکه جهانی اینترنت شناخته می شود، چرا که افراد یا گروه های سودجو 
با ارائه ویدئوهای ساختگی می توانند تأثیرات منفی در جامعه هدف ایجاد کنند.پاترینی در 
سال 2018 تصمیم گرفت با همکاری گروهی از دوستانش، اولین شرکت تحقیقاتی برای 
طراحی و تولید نرم افزارهای تشخیص ویدئوهای تقلبی را در جهان تأسیس کند.طبق آمار 
جمع آوری شده توسط این شرکت، در حال حاضر بیش از 8000 ویدئوی جعل عمیق از 
بازیگران معروف زن در اینترنت منتشر شده است.آقای پاترینی معتقد است که انتخابات 
آینده آمریکا احتماالً هدف موج بعدی حمالت جعل عمیق خواهد بود، هرچند که تیم 
تحقیقاتی شرکت Deep Trace با طراحی نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در 

تشخیص واقعیت کوتاهی نخواهد کرد.

بعد از موفقیت »هول فودز مارکت« و »آمازون گو«، آمازون می خواهد سوپرمارکت های 
ــوپرمارکت قبلی رقابت  ــره ای دیگری فعال در آمریکا راه بیندازد که ظاهرا با دو س زنجی
نخواهند کرد.به گزارش دویچه وله، شواهد حاکی از آن است که فروشگاه عظیم اینترنتی 

آمازون می خواهد فعالیت خود در زمینه تجارت مواد غذایی را توسعه دهد.
ــرکت قصــد دارد بعــد از  ــرکت آمــازون، این ش به گزارش منابــع آگاه از داخـل ش
Whole Foods Market  و Amazon Go، یک سوپرمارکت زنجیره ای دیگر، برای 

شروع فعال در آمریکا، راه بیندازد.به گزارش »وال استریت ژورنال« به نقل از منبعی آگاه، 
آمازون در نظر دارد تجارت خود در حوزه مواد غذایی را توسعه دهد و تالش می کند تا آخر 
سال 2019 میالدی، اولین فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی اش را در لس آنجلس افتتاح 
کند.این منبع آگاه افزوده که آمازون تا کنون دو قرارداد اجاره دو سوپرمارکت زنجیره ای 
ــال 2020 را امضا کرده است.او هم چنین گفته است که سوپرمارکت های  دیگر برای س
زنجیره ای جدید با شرکت تابعه آمازون به نام »هول فودز مارکت« متفاوت خواهند بود ولی 
هنوز مشخص نیست برای این سوپرمارکت ها، نام آمازون استفاده خواهد شد یا نه.هم زمان 
آمازون در حال بررسی استراتژی جدیدی است که بر اساس آن می خواهد فروشگاه های 
مواد غذایی محلی را بخرد.گزارش ها حاکی از مذاکرات آمازون برای ایجاد سوپرمارکت های 
زنجیره ای در مراکز خرید سانفرانسیسکو، سیاتل، شیکاگو، واشنگتن و فیالدلفیا هستند.
قرار نیست سوپرمارکت های جدید رقیبی برای »هول فودز مارکت« باشند. همچنین قرار 
است آن ها محصوالتی بسیار متنوع تر را عرضه کنند. »هول فودز مارکت« سوپرمارکتی 
برای عرضه مواد غذایی با منشا طبیعی است که هیچ  نوع مواد افزودنی و غیرطبیعی ندارند.

آمازون سال 2017 این زنجیره فروشگاه ها را به مبلغ بیش از 13 میلیارد دالر خرید. عالوه 
بر این، این غول اینترنتی صاحب سوپرمارکت زنجیره ای »آمازون گو« هم هست که در 

فروشگاه هایش از صندوق و صندوق دار به صورت سنتی  خبری نیست.

ــازمان آیکان که وظیفه مدیریت زیرساخت های مهم اینترنت را بر  س
ــی که دی ان اس را  ــده دارد، با صدور اطالعیه ای در مورد خطرات عه
تهدید می کند، هشدار داده است.به گزارش زددی نت، بر اساس هشدار 
آیکان خطرات مهمی در آینده امنیت و ثبات دی ان اس را دچار مشکل 
ــت دچار مشکل شود. از  می کنند و بخش های کلیدی آن ممکن اس
ــت سرویس دهندگان و مالکان دی ان اس ها از  همین رو ضروری اس

دی ان اس به سیستم ایمن تر DNSSEC منتقل شوند.
Domain Name System Security Extensions افزونه ای 
برای پروتکل دی ان اس محسوب می شود که به مالکان اسامی دامنه 

ــای دی ان اس را به  ــوابق و رکورده ــد تا س ــکان می ده در وب ام
ــیوه  طور دیجیتال ثبت و امضا کنند.رمزنگاری دی ان اس بدین ش
دسترسی اشخاص و گروه های ثالث به دی ان اس و دستکاری آن را 
بدون در اختیار داشتن کلید امضای DNSSEC ناممکن می کند و 
لذا حمله به وب سایت ها و دستکاری ظاهر آنها با نفوذ به دی ان اس 
ها غیرممکن می شود.استفاده از DNSSEC حمالت هکری برای 
سرقت دی ان اس وب سایت ها و دستکاری ظاهر آنها را در دو ماه 
اخیر ناکام گذاشته و انتظار می رود بسیاری از مالکان وب سایت های 
اینترنتی برای مقابله با چنین مشکلی DNSSEC را به کار بگیرند.
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آیا »چالش مومو« جایگزین »نهنگ آبی« شده است؟

شکایت فیسبوک از فروشندگان الیک و فالوئر تقلبی

فناوری هوش کابین، ابزاری جدید برای نظارت بر مسافران خودرو

آن سوی
مرزها

ــهایی مبنی بر وجود یک بازی آنالین که  ــار گزارش انتش
ــبکه های  ــان ها، ش کودکان و نوجوانان را از طریق پیام رس
اجتماعی و یوتیوب تشویق به انجام کارهایی از جمله آسیب 
ــاندن به خود یا دیگران می کند، نگرانی هایی را پدید  رس
آورده است.به گزارش یورونیوز، »چالش مومو« که با چهره 
از ریخت افتاده زنی با چشم های گشاد و صورت آویزان با تَن 
پرنده معرفی شده، برگرفته از اثر یک هنرمند در نمایشگاه 
وحشت ژاپن است. چندین سال می شود که تصویر »مومو« 
به دنبال برگزاری این نمایشگاه در اینترنت گسترش یافته 
ــت اما از تابستان سال گذشته شایعاتی مبنی بر وجود  اس

بازی اینترنتی »چالش مومو« پخش شد.بر اساس این ادعاها که صحت آنها توسط مراجع 
مسئول تایید نشده است، »چالش مومو« همانند بازی »نهنگ آبی« با فرستادن پیام در 

پیام رسان هایی مانند واتس آپ یا ظاهر شدن در میان ویدیوهای 
ــی یا آسیب رساندن  یوتیوب، کودکان و نوجوانان را به خودکش
به خود تشویق می کند.»مرکز اینترنت امن تر برای بریتانیا« که 
موسسه ای تحت حمایت کمیسیون اروپا است و در زمینه فراهم 
ــردن تکنولوژی امن برای جوانان و کودکان فعالیت می کند،  ک
شایعات اخیر حول و حوش »چالش مومو« را بررسی و اعالم کرد 
که مدرکی برای اثبات این چالش نیافته است و این بازی اینترنتی 
اساسا وجود خارجی ندارد.انجمن های حمایت از کودکان هشدار 
می دهند که جنجال اخیر ایجاد شده توسط رسانه ها و واکنش 
مردم، مدارس و پلیس نسبت به وجود این بازی اینترنتی، موجب 
ایجاد ترس و وحشت در کودکان و انتشار تصاویر مربوط به خود آسیب رسانی می شود که 

این عمل به خودی خود می تواند برای کودکان و نوجوانان آسیب پذیر باشد.

ــه تازگی فناوری جدیدی به نام CabinSense معرفی  ب
شده که می تواند اطالعات مسافرین خودرو را با دقت ثبت 
کند.فرض کنید سوار خودرو جدید خود می شوید و سیستم 
ــمند خودرو با سرعت بر اساس ظاهر شما اطالعات  هوش
زیادی را کشف و ثبت می کند. این ویژگی مانند سکانس 
فیلم های تخیلی است که در آن ها، آینده به نمایش گذاشته 
ــتم در حال حاضر تولید  ــود، اما در واقع این سیس می ش
ــت.به تازگی فناوری جدیدی با نام هوش کابین  شده اس
تولید شده که از یک دوربین در جلو کابین برای دریافت 
اطالعات استفاده می کند، هوش مصنوعی این فناوری فراتر 

از سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده )سیستمی که با نظارت بر چشم راننده در مواقعی 
که راننده خواب آلود است یا چشمانش را می بندد با ایجاد عالئم هشدار دهنده مسافــران 
را هوشیــار می کند( است و ویژگی هــای فراوانی دارد.این فناوری محدوده کابین خودرو 
را تحت پوشش قرار می دهد و به محض آن که یک نفر وارد خودرو می شود، به سرعت 
ــیت، قد، توده بدنی و موقعیت نشستن فرد  ــده باشد(، جنس نام )اگر از پیش ذخیره ش
تشخیص داده می شود. شاید بگویید کاربرد این سیستم چیست؟ جواب آن است که با 
فناوری CabinSense رانندگی ایمنی خواهید داشت.این فناوری به کسانی که کمربند 
ایمنی خود را نبسته اند یادآوری می کند که کمربند ایمنی خود را ببندند. همچنین برای 
جلوگیری از مصدومیت های احتمالی هنگام باز شدن کیسه های هوای عقب، در هنگامی که 

شخصی روی صندلی ها )به صورت دراز کش( خوابیده یا کودکی 
ــت، این ویژگی  روی صندلی مخصوص کودک قرار گرفته اس
)کیسه هوا( غیرفعال می شود.این سیستم مشخصات مسافران 
را ثبت خواهد کرد و در هنگام سوار شدن آن ها اطالعاتی مانند 
تنظیمات صندلی، تنظیمات دما و چند رسانه ای از پایگاه داده 
سیستم بازخوانی خواهد شد. به طور مثال می توانید این سیستم 
ــت،  ــما درون خودرو اس را تنظیم کنید تا زمانی که کودک ش
ــد، همچنین موسیقی  پنجره ها باال رود و دما خودرو گرم باش
کودکانه برای او پخش شود. از دیگر مزیت های این فناوری آن 
ــافر تلفن همراه یا کیف پول خود را در  ــت که اگر یک مس اس
خودرو جا بگذارد، در هنگام خروج به او هشدار داده می شود. همچنین استعمال دخانیات، 
خوردن و آشامیدن هر فرد کنترل می شود.البته چنین سیستمی می تواند گاهی حریم 
خصوصی افراد را زیر سوال ببرد. ثبت اطالعاتی که چه کسی چه زمانی سوار خودرو شده و 
با چه کسانی همراه بوده و چه کاری انجام داده می تواند دردسرساز شود. این سیستم هنوز 
به طور رسمی عرضه نشده، اما در زمان معرفی می تواند اعتراض هایی را به دلیل نقض حریم 
خصوصی افراد به همراه داشته باشد. پیش بینی می شود مانند فروشگاه ها که موظف هستند 
با درج عالئمی به مشتریان خود اعالم کنند که فروشگاه از دوربین مدار بسته برای ثبت 
رفتار آن ها استفاده می کند، خودرو هایی که از چنین سیستمی استفاده می کنند نیز مجبور 

باشند از عالمت یا برچسبی برای اعالم این موضوع به مسافرانشان استفاده کنند.

فیس بوک علیه 4 شرکت و 3 فرد به دادگاه فدرال شکایت 
ــرکت ها عالوه بر فروش حساب های  کرده است. این ش
ــتاگرام،  تقلبی، الیک و فالوئر تقلبی در فیس بوک، اینس

لینکدین، توئیتر و غیره می فروشند.
به گزارش انگجت، به نظر می رسد فیس بوک قصد دارد 
شدت عمل بیشتری نسبت به شرکت هایی که حساب های 

کاربری تقلبی می فروشند، اعمال می کند.
درهمین راستا این شبکه اجتماعی علیه 4 شرکت و 3 فرد 
در چین شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا ثبت کرده است. 
ــرکت ها و افراد نه تنها فروش حساب های کاربری  این ش
ــی را تبلیغ می کنند بلکه الیک و فالوئر تقلبی را در  تقلب

ازای مبلغی به افراد می فروشند.
ــرکت ها و افراد شامل پلتفرم و شبکه هایی غیر از  به گفته فیس بوک فعالیت این ش
ــت، به طوریکه آنان در آمازون، لینکدین، توئیتر، اپل و  ــتاگرام اس فیس بوک و اینس

گوگل نیز فعالیت های خود را ادامه می دهند.
ــرم افزار و  ــخت افزار، ن ــان تولید کنندگان س ــن متهم ای

همچنین تهیه کنندگان خدمات تبلیغات آنالین هستند.
ــان دهد  ــکایتی نش ــت با چنین ش فیس بوک امیدوار اس

فعالیت های کالهبردارانه قابل قبول نیست.
ــاب های کاربری تقلبی  ــح داده از حس ــرکت توضی این ش
ــا، تبلیغات  ــینگ، کالهبرداری ه برای عملیات های فیش

کالهبردارانه و غیره استفاده می شود.
ــاب های تقلبی به  ــال های اخیر این حس همچنین در س

انتشار اخبار غلط نیز دامن زده اند.
فیس بوک برای حل این مشکل از هوش مصنوعی کمک 
ــپتامبر 2018 میالدی 2.1 میلیارد  گرفت و از ژانویه تا س
حساب کاربری تقلبی را حذف کرد. با این وجود حساب های کاربری تقلبی همچنان 

به فعالیت خود ادامه می دهند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

37

13
97

اه 
د   م

فن
اس

/ 4
ه  2

مار
ش

آن سوی
مرزها

بیل گیتس: من سزاوار چنین ثروتی نیستم، شانسی صاحب چنین سرمایه ای شدم!

گوگل فوتوز به دالیل امنیتی به حالت تعلیق درآمده است

محدود شدن فعالیت اپراتورهای ماهواره های مخابراتی خارجی در روسیه

بیل  گیتس، ثروتمندترین مرد جهان چند روز پیش 
ــت که او شایسته ی داشتن  ــخنانی گفته اس طی س
ــی صاحب  ــت، اما به طور شانس ــن اموالی نیس چنی
چنین سرمایه بزرگی در جهان شده است.به گزارش 
سیتنا، سخنان گیتس هزاران انسان فقیر را شاد کرد، 
چون بسیاری از فقرای جهان در آرزوی این هستند 
که روزی به طور شانسی سرمایه دار شوند.بنیانگذار 
ــافت« که برای بسیاری از جوانان  شرکت »مایکروس
ــر جهان الگویی از موفقیت به شمار  آمریکا و  سراس
ــیس  ــزاوار پولی که از زمان تاس ــی رود، گفت: »س م
ــت آورده ام  ــال 1975 تاکنون به دس ــرکت در س ش
نیستم. البته نه تنها من بلکه هیچ ثروتمندی در دنیا 

ــاله افزود: او ثروت 73  ــتن چنین سرمایه ای نیست«.بیل گیتس 65 س ــزاوار داش س
میلیارد دالری خود را تنها به دلیل شانس خوب و همچنین تیم پشتیبانی که با آن 
ــت آورده است.گیتس در مصاحبه با هفته نامه »دیلی میل« گفت:  کار کرده، به دس
»من حدود 10 میلیارد دالر مالیات پرداخت کردم، اما من باید بیشتر بپردازم«.بیل 
گیتس، افزود: »فکر نکنم همه ی ثروتم را به فرزندانم بدهم چون  به نفع شان نخواهد 
بود«.البته منظور ثروتمندترین مرد جهان این است که همه ثروتش را به فرزندانش 

ــد داد.او گفت: »پس از پرداخت برخی اموال به  نخواه
جاهایی که باید بپردازم، مقداری را به فرزندانم خواهم 
ــای خیریه  خواهم  ــار انجمن ه ــه را در اختی داد و بقی
گذاشت«.بیل گیتس پیشتر با همسر خود یک انجمن 
ــیس آن  ــیس کرده بودند که هدف از تاس خیریه  تاس

مبارزه با فقر و بیماری در کشورهای فقیر است.
ــس از قانون آمریکا که در آن والدین می توانند 9  گیت
ــان  میلیون دالر را بدون پرداخت مالیات به فرزندانش
بدهند، انتقاد کرد و گفت این مبلغ خیلی زیاد است و 
منصانه نیست، باید مالیات داد.گیتس دارای سه فرزند 
ــاله فرزند بزرگ اوست. فرزند  است. »جنیفر« 23 س
ــاله و سومین فرزند او »ووبی«  دوم او »روری« 20 س
ــال  دارد.ثروتمندترین مرد جهان پیشتر گفته بود که فرزندانش از  ــت که 17 س اس
تصمیم او همسرش برای اختصاص دادن بخشی از ثروتشان به امور خیریه آگاهند و 
این موضوع را درک کرده اند. او گفته بود که فرزندانش به اقدامات او و همسرش برای 
مبارزه با فقر و بیماری افتخار می کنند.گیتس گفته بود که فرزندان مان با استفاده از 
این اموال آموزش خوبی خواهند یافت و هرگز فقیر نخواهند شد اما آنها کار و فعالیت 

خواهند کرد.

گوگل اعالم کرده است که اپلیکیشن گوگل فوتوز )Google Photos( بر روی سیستم 
عامل اندروید را تحت تاثیر یک آسیب پذیری امنیتی به حالت تعلیق درآورده است.با توجه 

ــزون حفاظت از حریم خصوصی کاربران در  به اهمیت روزاف
فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه امنیت 
ــه و کنار جهان به کشف آسیب پذیری و  ــایبری در گوش س
ضعف های امنیتی می پردازند تا عالوه بر هشدار و آگاهی دادن 
به کاربران، شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های موردنظر 
را نیز وادار کنند تا با انتشار به روزرسانی های جدید، به برطرف 
ــکالت امنیتی مربوطه اقدام کنند.حاال به تازگی  کردن مش
گوگل اعالم کرده است که تحت تأثیر نگرانی های امنیتی، نرم 
افزار گوگل فوتوز )google photos( بر روی سیستم عامل 

اندروید را به طور موقت تعطیل کرده و از کار انداخته است تا هکرها و مجرمان سایبری 
نتوانند با بهره گیری از حفره های امنیتی و باگ های موجود در آن، به حریم خصوصی 

کاربران و اطالعات شخصی آنها نفوذ و دسترسی پیدا کنند.
در این گزارش نام سیستم عامل مخصوص تلویزیون های هوشمند یعنی اندروید تی وی 

نیز به طور اختصاصی آمده است تا کاربران این دستگاه ها از وجود چنین آسیب پذیری 
ــند و تا اطالع ثانوی از به اشتراک گذاشتن عکس ها، تصاویر و  امنیتی آگاه و مطلع باش
فایل های شخصی خود در تلویزیون هوشمند اندرویدی خود 
ــاس  و با بهره گیری از نرم افزار گوگل فوتوز امتناع ورزند.بر اس
گزارشی که در وب سایت the verge آمده است ، گوگل ضمن 
عذرخواهی و اشاره به آسیب پذیری های امنیتی موجود در این 
اپلیکیشن، از تمامی کاربرانی که از تلویزیون های اندرویدی و به 
طور کلی از گوگل فوتوز استفاده می کنند، درخواست کرده است 
ــرقت اطالعات شخصی،  که در صورت بروز هرگونه خلل و س
این شرکت را از نفوذ احتمالی هکرها و مجرمان سایبری مطلع 
کنند.به همین ترتیب تا اطالع ثانوی، کاربران محصوالت مبتنی 
بر سیستم عامل اندروید به خصوص تلویزیون های هوشمند اندرویدی قادر نخواهند بود با 
استفاده از گوگل فوتوز به انتشار، مشاهده و اشتراک گذاری، تصاویر و ویدئوهای شخصی 
خود بپردازند چراکه گوگل به عنوان شرکت توسعه دهنده سیستم عامل اندروید، خود اعالم 

کرده است که اپلیکیشن مربوطه را به حالت تعلیق درآورده است.

ــیه با صدور دستورالعملی قوانین جدیدی  دولت روس
برای فعالیت شرکت های اپراتور ماهواره های مخابراتی 
جدید وضع کرده و فعالیت آنها را در این کشور محدود 

کرده است.
ــند  ــن س ــاس ای ــر اس ــت، ب ــزارش زددی ن ــه گ ب
تمامی شرکت های مالک ماهواره های مخابراتی خارجی 
ــود را از طریق یک  ــی خ ــه ترافیک دریافت ــد هم بای
ــیه منتقل  ــتگاه زمینی واقع در داخل خاک روس ایس
کنند.بر همین اساس ارسال داده های ماهواره ای برای 
مشتریان این شرکت ها به طور مستقیم ممکن نبوده 
و آنها ابتدا باید از طریق یک ایستگاه زمینی در داخل 

خاک روسیه مسیریابی شده و سپس ارسال شوند.
ــی  ــیه وقوع تهدیدهای خارجی و جاسوس دولت روس

ــته و تصریح کرده  از خود را عامل این تصمیم دانس
که تصمیم مذکور از شش ماه دیگر عملیاتی خواهد 

شد.
 همچنین از این پس صدور مجوز فعالیت اپراتورهای 
ــتلزم موافقت وزارت دفاع،  ــیه مس ــده در روس یادش
ــرویس امنیتی فدرال روسیه و سرویس حفاظت  س

فدرال این کشور خواهد بود.
ــیه چندی قبل از تصمیم خود برای ایجاد یک  روس
شبکه اینترنت داخلی کاماًل مستقل از اینترنت جهانی 
ــت و ارتقای توانمندی های  ــز با هدف تأمین امنی نی
ــایبری خود خبر داده بود. در صورت تکمیل  دفاع س
ــاخت های فنی مورد نیاز برای این کار احتمال  زیرس

قطع شبکه اینترنت جهانی در روسیه وجود دارد.
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حذف یک میلیون برنامه  آلوده از پلی استور

رکورد زنی هجوم بدافزارها در سال 2019

یوتیوب صبح ها کاربران اندروید را از خواب بیدار می کند

گوگل به تازگی اعالم کرده است که تحت تاثیر دالیل امنیتی 
بالغ بر یک میلیون اپلیکیشن را در فروشگاه گوگل پلی استور 
را تعلیق و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده است.با توجه به 
اهمیت روزافزون حفاظت از حریم خصوصی و مسائل مربوط 
به امنیت سایبری، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال 
در حوزه امنیت سایبری با تحت بررسی قرار دادن فاکتورهای 
مختلف، در تالشند تا عالوه بر آگاهی بخشیدن به کاربران 
در فضای مجازی، شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های 

مختلف را نیز وادار به برطرف کردن حفره های امنیتی و همچنین افزایش امنیت سایبری 
ــان امنیتی گوگل اعالم کرده اند که این غول  ــد که کارشناس کنند.حاال به نظر می رس
تکنولوژی تحت تأثیر مسائل و مشکالت مربوط به امنیت سایبری، بالغ بر یک میلیون 
اپلیکیشن را که به نقض حریم خصوصی کاربران اقدام کرده است، تعلیق کرده و جلوی 
ادامه فعالیت آنها را گرفته است.بر اساس گزارشی که در وب سایت تک رادار آمده است، 

ــد از آنکه دریافت و اعالم کرد که خیل عظیمی از  گوگل بع
اپلیکیشن و برنامه های اندرویدی موجود در فروشگاه آنالین 
و اینترنتی گوگل پلی استور، به انتشار بدافزار و سپس سرقت 
اطالعات شخصی و نفوذ به حریم خصوصی کاربران و قربانیان 
ــدام کرده اند، تصمیمات جدی و  موردنظر می پرداخته و اق
جدیدی را در خصوص مقابله با چنین اپلیکیشن های مخرب 
و آلوده ای که امنیت سایبری و حریم خصوصی کاربران موبایل 
ــوال می برد، اتخاذ کرد.البته به نظر می رسد که آن  را زیر س
دسته از آسیب پذیری و ضعف های امنیتی کوچک و مختصری که در برخی از اپلیکیشنها 
وجود داشت، تنها با ارسال پیام اخطارآمیز برطرف شده است اما آن دسته از برنامه هایی 
که مشخص شده به صورت عمدی به هکرها و مجرمان سایبری اجازه دسترسی و سو 
استفاده از اطالعات شخصی کاربران می دادند، به صورت کامل از پلتفرم گوگل پلی استور 

حذف و مسدود شده اند.

ــعه  ــوان یکی از بزرگترین توس ــک آفی به عن ــرکت م ش
دهندگان آنتی ویروس در جهان به تازگی در جدیدترین 
گزارش خود از افزایش قابل توجه بدافزارهای خطرناک و 
حمالت تروجان ها در سال جاری میالدی خبر داده است.
ــرقت  ــایبری، بدافزاری و س با توجه به افزایش حمالت س
اطالعات شخصی و محرمانه کاربران، بسیاری از هکرها و 
مجرمان سایبری با بهره گیری از بدافزارهای مختلف درصدد 
ــتگاه های الکترونیکی  ــاب های کاربری و دس نفوذ به حس
کاربران متصل به اینترنت هستند تا بتوانند با سوءاستفاده 
از اطالعات آن ها، به اهداف شوم خود دسترسی پیدا کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان حمالت سایبری و هک در دو سال گذشته، به 
اوج خود رسیده است و با توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری از سوی هکرها، 
کشورها و شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری در سراسر جهان، هدف این گونه حمالت 
قرار گرفته و آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.بدافزارها، باج افزارها و 
حمالت DDOS از جمله تهدیدهای امنیتی بودند که از سال 2016 میالدی کاربران 
فضای مجازی را در معرض خطر حمالت سایبری قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات 
شخصی و محرمانه آن ها شده است.با اینکه حمالت سایبری و بدافزاری بسیاری تاکنون 
در جهان رخ داده است و خیل عظیمی از کاربران را تاکنون با مشکالت متعددی مواجه 
ساخته است، تازه ترین گزارش های منتشره از سوی محققان و پژوهشگران امنیتی نشان 
می دهد که هجوم بدافزارهای خطرناک در سال 2019 میالدی بسیار چشمگیر خواهد 
بود و بدون شک به رکوردی بی سابقه و کم نظیر در طول تاریخ دست پیدا خواهد کرد. 
حاال به تازگی گزارش های جدیدی از سوی شرکت مک آفی به عنوان یکی از بزرگترین 

توسعه دهندگان و ارائه دهندگان نرم افزارهای آنتی ویروس 
در جهان، منتشر شده است که نشان می دهد بدافزارهای 
ــالدی به طرز قابل  ــال جاری می مخرب و خطرناک در س
مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد و کاربران بسیاری نیز 
بدین ترتیب قربانی حمالت سایبری، بدافزاری و تروجان ها 
خواهند شد و هکرها و مجرمان سایبری نیز قادر خواهند بود 
به حجم زیادی از اطالعات شخصی و حریم خصوصی آنها 
نفوذ و دسترسی پیدا کنند.بر اساس همین گزارش که در 
وب سایت سی نت آمده است، کیفیت و قدرت تروجان هایی 
که حساب های بانکی و کارت های اعتباری و پرداخت های 
الکترونیکی آنها را مورد هجوم قرار می دهد، افزایش قابل توجهی یافته است. به عالوه، 
تعداد بدافزارهای موجود در اپلیکیشن های استخراج ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 
نیز افزایش قابل توجهی یافته است به گونه ای که هکرها و مجرمان سایبری به منظور 
کسب درآمد از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، به طراحی و تعبیه این ارز رمزها در 
ــایت های مختلف اقدام کنند. این شرکت همچنین عنوان »سال  ــن و وب س اپلیکیش
ــال 2019 میالدی اختصاص داده است و به طور  حضور بدافزارها در همه جا« را به س
ــابقه ای رشد و  ــت که بدافزارها به میزان قابل توجه و کم س کلی پیش بینی کرده اس
افزایش پیدا خواهند کرد. کارشناسان و تحلیلگران فعال در شرکت مک آفی همچنین 
ــال جاری  ــان کرده اند که یکی از دالیلی که بدافزارها در س در این گزارش خاطرنش
میالدی رشد بیشتری خواهند کرد و حمالت بدافزاری و سایبری رکورد خواهد زد، وفور 
گجت های هوشمند متصل به اینترنت خانگی همچون ساعت هوشمند و اسپیکرهای 

هوشمند است.

دو سایت پاندورا و یوتیوب موزیک که در زمینه پخش زنده 
موسیقی فعالیت دارند، قابلیتی به نام زنگ بیدارباش را به 
اپلیکیشن ساعت اندروید افزوده اند که بیدارشدن افراد را با 
موسیقی های آنها ممکن کند.به گزارش ورج، این خدمات به 
نسخه 6.1 اپلیکیشن ساعت یا کالک افزوده شده و یوتیوب 
ــدروا هر دو این خبر را تایید کرده اند.البته ارائه چنین  و پان
خدماتی در دنیای فناوری تازگی ندارد و چندی قبل سایت 
اسپاتیفای نیز چنین خدماتی ارائه کرده بود. اما اجرای این 
ابتکار عمل با همکاری گوگل می تواند آن را به طور جدی 
ــخراش  ــه گیر کند تا افراد صبح ها به جای زنگ گوش هم
ساعت یا صدای تکراری گوشی با موسیقی های مختلفی 

که در یوتیوب و پاندروا در دسترس است از خواب برخیزند.
ــترس مشترکان این سایت  ــپاتفای تنها در دس خدمات اس
قرار دارد، اما کاربرد گسترده گوشی های اندرویدی می تواند 
شرایط را در این زمینه تغییر دهد. تمامی کاربران گوگل پلی 
ــرویس یوتیوب موزیک هم عضو  به طور پیش فرض در س
ــتند و می توانند از این خدمات استفاده کنند.برای این  هس
ــگ یا آالرم برنامه کالک مراجعه کرده  کار باید به بخش زن
ــرویس  و بر روی بخش sound ضربه بزنید و یکی از دو س
موسیقی یوتیوب یا پاندورا را انتخاب کنید و سپس از فهرست 
موسیقی های موجود یکی را برگزینید. البته یافتن موسیقی 

محبوب با جستجو نیز ممکن است.
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اطالعات 300 میلیون کاربر در پیام رسان های چینی به سرقت رفت

غیرفعال شدن سرویس های سالمت مایکروسافت

اطالعات و پیام های شخصی رد و بدل شده میان بالغ بر 300 میلیون کاربر چینی 
در اپلیکیشن های پیام رسان چینی به سرقت رفته است.

ــال اخیر که آمار حمالت سایبری، بدافزاری و سرقت اطالعات شخصی  در چند س
ــد و افزایش پیدا کرده است، شرکت های  ــدت رش کاربران در فضای مجازی به ش
ــبکه های اجتماعی محبوب و مختلفی که در سراسر  ــعه دهنده اپلیکیشن و ش توس
ــار زیادی را از دولت های مختلف و همچنین کارشناسان فعال در حوزه  جهان فش
ــایبری متحمل شده اند تا وضعیت امنیتی نرم افزارهای توسعه داده شده  امنیت س

خود را سر و سامان بخشیده و آسیب پذیری های مکشوفه را برطرف کنند.
حاال جدیدترین اخبار و گزارش های منتشر شده در وب سایت theverge حاکی از 
آن است که پیام های شخصی بالغ بر 300 میلیون کاربر چینی که از اپلیکیشن های 
پیام رسان چینی همچون وی چت استفاده می کرده اند، به سرقت رفته و در دسترس 

هکرها و مجرمان سایبری قرار گرفته است.
ــته از کاربران و منتقدانی که همواره وضعیت امنیت  ــار این خبر برای آن دس انتش
سایبری اپلیکیشن های پیام رسان چینی را زیر سوال برده و به آنها اعتماد نداشتند، 
مهر تأییدی به شمار می رود تا به بسیاری دیگر از کاربرانی که به هشدار و تهدیدات 
ــان دهند که اپلیکیشن های مذکور  ــپردند، نش آنها در این خصوص گوش نمی س
ــت از حریم خصوصی و  ــئولیت پذیری در خصوص حفاظ ــچ گونه تعهد و مس هی
ــرکت های توسعه دهنده مذکور تحت  ــخصی کاربران خود ندارند و ش اطالعات ش
تأثیر همکاری با دولت چین قادر خواهند بود هر زمانی که دستور گرفتند، اطالعات 
ــتخراج و بازیابی کرده و از آن برای  ــرورها اس موردنیاز خود و دولت چین را از س
ــیاری از کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری در  اهداف خود بهره بگیرند.بس
ــان را از استفاده از خدمات این  ــال های گذشته، کاربران اپلیکیشن های پیام رس س
ــدار داده بودند که امنیت سایبری این اپلیکیشن ها  برنامه ها منع کرده و بارها هش

وضعیت نامناسبی دارد.
ــن های پیام رسان چینی همچون وی چت در این خصوص بیانیه ای  هنوز اپلیکیش

ــی نیز خطاب به کاربران نشان نداده اند.بد افزارها،  ــر نکرده و پاسخ و واکنش منتش
باج افزارها و حمالت DDOS از جمله تهدیدهای امنیتی بودند که از سال 2016 
کاربران فضای مجازی را در معرض خطر حمالت سایبری قرار داده اند و موجب لو 
ــخصی و محرمانه آنها شده است. طبق آمار، حمالت سایبری در  رفتن اطالعات ش
ــیده است.همانطور که بسیاری از تحلیلگران  ــال 2017 میالدی به اوج خود رس س
ــایبری و فناوری برآورد کرده بودند، میزان  ــان فعال در حوزه امنیت س و کارشناس
ــخصی کاربران به میزان قابل مالحظه ای  ــایبری و نفوذ به اطالعات ش حمالت س
ــرهای متعددی را برای کاربران به موجود خواهد  افزایش پیدا خواهد کرد و دردس

آورد.

ــتیبانی از تمامی سرویس های سالمت  ــافت در صدد است تا به زودی پش مایکروس
خود را قطع کند و هزینه آن را به صاحبان دستبندهای سالمت پرداخت کند.

ــافت به تازگی خبر داده است قصد دارد پشتیبانی از تمامی دستبند های  مایکرروس
سالمت، سرویس داشبورد سالمت و سایر سرویس های مرتبط با بهداشت و سالمت 

کاربران مایکروسافت را قطع کند.
ــتبند های سالمت این شرکت را  ــافت از دو سال پیش فروش تمامی دس مایکروس
متوقف کرده است و هیچ سرویس جدیدی را برای این گجت پوشیدنی مایکروسافت 

ــتگاه ها که پیش از زمان اتمام  ــت. ولی آن دسته از کاربران این دس ارائه نداده اس
ــتبند کرده بودند هنوز  ــافت اقدام به خریداری دس ــوی مایکروس عرضه آن ها از س

سرویس های مربوط به آن را دریافت می کنند.
ــافت اعالم کرده است تمامی سرویس های سالمت و سرویس های مربوط  مایکروس
به دستبند های خود را تا تاریخ 10 خرداد 1398 قطع خواهدکرد و اپلیکیشن های 
مربوط به آن را نیز از تمامی فروشگاه های اپلیکیشن حذف می کند؛ و این به معنای 

پایان کار سرویس های سالمت مایکروسافت است.
آن دسته از کاربرانی که هنوز از دستبند های مایکروسافت استفاده می کنند پس از 
اطالع از تصمیمات جدید شرکت مایکروسافت با ابراز ناراحتی خود از برنامه آینده 
این شرکت گفتند:»ما هنوز نمیدانیم چه آینده ای در پیش روی خود داریم و چگونه 

می توانیم از دستبند خود استفاده کنیم؟!«
ــرکت  ــالمت این ش ــتبند س ــافت برای کاهش نگرانی های صاحبان دس مایکروس
برنامه هایی در نظر دارد و اعالم کرده است: آن دسته از کاربرانی که بین تاریخ 10 
ــتبند ها به صورت آنالین فعال بود ه اند  ــفند 1397 با این دس آذر 1397 تا 10 اس
ــیدنی خود را دریافت  ــه بازپرداخت برای از کار افتادن گجت پوش می توانند هزین
ــتبند 175 دالر  ــتبند 79.99 دالر و برای دو دس ــد. این هزینه برای یک دس کنن

تعیین گردیده است.
ــافت معتقدند این بازپرداخت  ــیدنی مایکروس ــیاری از کاربران گجت های پوش بس
ــن احترام به  ــت تا ضم ــافت نوعی دلجویی از کاربران خود اس ــوی مایکروس از س
ــتفاده از محصوالت جدید این  ــده از سوی کاربر، آن ها را به اس هزینه پرداخت ش
ــران در طول مدت ورزش  ــویق کند. کلیه اطالعاتی که کارب ــول فناوری نیز تش غ
ــتبند ها ثبت کرده اند نیز تا قبل از 10 خرداد  و فعالیت های بدنی خود در این دس

1398 به آن ها برگردانده می شود.
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this year. Samsung, the world’s biggest smartphone 
vendor, unveiled its first 5G phone ahead of MWC 
during its Unpacked event in San Francisco.  Oppo 
talked up its first, not-yet-named 5G phone. Huawei 
showed off its 5G Mate X foldable at MWC, and 
Xiaomi detailed its Mi Mix 5 3G. MWC also marked 
the debut of LG’s V50 and ZTE’s Axon 10 Pro, and 
Sony and OnePlus showed off prototypes for devices 
they’ll launch this year.
When Xiaomi unveiled its first 5G phone at MWC, 
Donovan Sung, director of product management for 
the company’s global team, called an executive over 
a live 5G network. The video call worked but was 
kind of underwhelming at least for this reporter, who 
was seeing her first live 5G demo. There didn’t seem 
to be anything different from a normal video chat.
«What you guys may not realize is we just made 
history,» Sung said to a smattering of applause 
during the Mi Mix 5 3G demo at MWC. «This is the 
first time in Xiaomi history that we’ve ever done a 
5G video call outside of China.»
At MWC 2019, companies from Ericsson to Samsung 
sought to show journalists and attendees the reasons 
why we’re all going to need 5G. Most involved 
gaming of some sort, like VR streamed to headsets 
and a baseball app that lets you jump into the 
action of a live game.

Not quite 5G
Three bright orange, geometric figures run straight 
at audiences. They grip a controller in their right 
hand and pick up a virtual gun, reflexively squeezing 
the trigger to stop the figures’ advance. Next, they 
pick up a bottle and other items to hurl at them. 
Finally, they grip their hands into fists and punch the 
attackers as they tried to save themselves. Spoiler: 
they don’t survive.
They were wearing HTC’s new Vive Focus Plus 
cordless VR headset and playing the Superhot VR 
game. That in itself is notable. The Vive Focus Plus 
is HTC’s only standalone VR headset and it’s not 
yet on sale. But what makes this demo even more 
interesting is that the game is being streamed over 
a 5G network to the headset. Well, sort of.
Instead of having to download games to the headset, 
gamers can stream anything they want, instantly. For 
now this is just a demo. When the Vive Focus Plus 
launches, the cloud streaming capability won’t be 
possible. But in the future, we’ll be able to stream 
high-resolution, virtual reality content from the cloud 
to a Vive headset via an HTC 5G Hub mobile 
hotspot. There won’t be any PC or unnecessary 
cables required. All we’ll need is a 5G connection.
At MWC in 2019, though, it’s only a simulated 5G 
network. HTC’s 5G Hub that’s powering the Vive 
Focus Plus is really connected through a physical 
high-speed cable.

«To get real 5G into our booth would be a ludicrous 
investment from us,» Nigel Newby-House, HTC 
associate vice president of product planning and 
go-to-market, said in an interview ahead of MWC. 
It’s difficult to get the spectrum needed for live 5G 
demos, and it’s expensive to install the technology 
in the convention center for a week. 
Because of that, HTC wasn’t the only company 
running 5G demos using non- 5G connectivity. 
Ericsson’s massive booth had some demos like its 
mixed reality Batman vs. The Scarecrow game that 
ran over a real 5G network. 
But others used hard-wired or Wi-Fi connections to 
show off possible 5G applications.
In one, two people wear Microsoft HoloLens headsets 
and hold a haptics-enabled pen in their hands. They 
have to work together to move virtual puzzle pieces 
into their proper slots. You can hear the digital pieces 
drop and can feel feedback through the vibrating 
pen as each person lifts a side of the piece. 
When the two participants are in the same room, 
lag time isn’t an issue. They’re able to work together 
with no problems. But if one participant were in 
Spain and another were in the US, working together 
and moving the same item at the same time would 
require 5G and its ultralow latency. 
At Samsung’s booth, the company showed off 
the Galaxy S5  10G’s speed with a canned demo 
on a 4G phone and one live demo, in which its 
phone streamed a prerecorded baseball game over 
Samsung’s live 5G network.
The idea is you, as a game viewer, would be able 
to almost put yourself in the action. You could zoom 
in on parts of the game to see a player close, or 
rotate the field of view to do things like examine the 
pitcher’s stance. It takes high speeds and low latency 
from 5G to make the intensive actions possible 
without buffering and freezing.
For now those uses are largely just experimental. It’s 
not until the networks actually turn on and devices 
roll out that we’ll see new, innovative apps that 
tap into 5G. And then everything else, like health 
care, industry and smart homes, will benefit from 
5G too. 
For the team behind the MWC surgery demo, 
giving real-time advice to doctors from far away 
is just the start. Eventually, doctors will actually be 
able to conduct surgeries from remote locations 
using equipment that’s connected through a 5G 
link. 
«We’ve been connecting people and a few things, 
and now with 5G, everything will be connected,» 
said Julia Velasco, network deployment director 
at Vodafone, which provided the 5G link for the 
Barcelona hospital’s surgery. «Once everything is 
connected, then remote operations would be truly 
physical.»
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It’s hard to show why we actually need 5G in 
our phones right now, despite the mobile industry’s 
insistence.
The scene on the big display looks like something 
from Grey’s Anatomy. 
A team of doctors and nurses lean over a patient 
who’s draped with a white cloth, while a TV screen 
beside the operating table displays a video of the 
patient’s colon.
Suddenly, a yellow line appears on that video, 
showing the doctors where to cut. A voice comes 
over a loudspeaker, calmly talking to the surgeons.
All these happened at Mobile World Congress in 
Barcelona, and audiences were watching what’s been 
billed as the world’s first live surgery that involves a 
doctor assisting from a remote location. Dr. Antonio 
de Lacy, head of the gastrointestinal surgery service 
at the Hospital Clinic of Barcelona, was there at 
MWC, giving advice to his medical team across the 
city. In real time, without any lag, the team sees 
what he’s drawing on a video of the patient’s colon, 
which tells them exactly what to do.
This isn’t a TV show. It’s real. And it’s possible 
only because of the new 5G networking technology 
that’s rolling out across the world. There’s a live 5G 
network from Vodafone at the Barcelona hospital 
talking to a similar setup in Hall 4 of the Fira Gran 
Via, where MWC took place.
«This is truly revolutionary and just one of the 
benefits 5G will bring us,» said John Hoffman, CEO 
of GSMA, the mobile trade organization that puts 
on MWC.
This is one of the most dramatic examples of 
how 5G can change our lives. It’s been long 
touted as a game-changing technology, with the 
ability to dramatically boost the speed, coverage 
and responsiveness of wireless networks. It can run 
between 10 and 100 times faster than your typical 
cellular connection today. It’s quicker than anything 
you can get from a physical fiber-optic cable going 

5G is still a little magic, a little smoke and mirrors
into your house. And latency is lower than what 
Wi-Fi provides.
The technology could have big implications for health 
care and other areas. All human medical knowledge 
in the world doubles every 18 months, de Lacy said, 
so there’s no way all doctors can keep up with the 
latest advances. Having a specialist remotely advising 
less-experienced, on-the-ground doctors has the 
ability to greatly improve the outcome for patients. 
But first, the message must be delivered quickly 
enough. Ultralow latency is vital. Delays in the time 
it takes to send an instruction and receive it could 
be a matter of life or death. 
«When you have 5G, you have no delay,» de Lacy 
told CNET after the demonstration at MWC. He 
said his team has experimented with remote-assisted 
surgeries for about a decade but wasn’t able to get 
the responsiveness needed until 5G arrived.
«Before 5G, we have to freeze the image and you 
can draw, but the surgeon is moving on,» de Lacy 
said.For the rest of us regular smartphone users, 
there’s not yet a clear reason why we actually need 
5G. Showing consumers the real benefits of the 
ultrafast networking technology could be one of 
the toughest hurdles the industry faces this year. 
Eventually, we’ll all have 5G devices. But if there are 
no compelling uses, getting us to shell out hundreds 
more for a 5G phone instead of a 4G device could 
be a hard sell, at least until more apps and services 
are available that tap into 5G.

5G’s debut
For all 5G’s expected benefits, it’s hard to actually 
understand just what the technology will be like. 
Everyone touts the speed benefits you can download 
an entire TV season in seconds but there’s only so 
much downloading and streaming we’ll all do when 
we get our 5G phones. Demos of the tech tend to 
skew toward uses like virtual reality and gaming, but 
it’s difficult to tell the difference here between a 5G 
connection and Wi-Fi.
Right now there aren’t really any apps that truly 
take advantage of 5G. When the technology was 
being designed, it was meant to connect things, 
not phones, said Fredrik Jejiling, head of networks 
at Ericsson. That includes smart home devices, cars, 
robots in factories and other items. It’s unclear exactly 
what the killer apps will be.
«Who could have thought we’d get Uber out of 
4G?» Jejiling said in an interview at MWC. «We do 
know we’ve got a lot of innovative people around. 
With great technology in the hands of these guys, 
magical things can happen.»
Nearly all big handset makers will jump into 5G early 








