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دکتر مهدی بینا
رییس  کمیته توسعه شهرهای هوشمند 

)AMF( آسیایی در مجمع شهرداران آسیایی

سرمقاله

نقش اقتصاد دیجیتال در تحول اقتصادی کشور

اص��وال اس��تفاده از آخرین تکنولوژی ه��ا در طرح ها، 
دیجیتالی کردن مدل کسب و کار کنونی، به روز رسانی 
سیس��تم ها یا کاهش هزینه ها، اقدامات ارزشمندی 
هس��تند، ول��ی تحول دیجیتال نیس��تند! چ��ون تاثیر 
تعریف ش��ده ای بر استراتژی و موقعیت آتی در بازار 

نخواهد داشت.

تحول اقتصادی یک مسیر است نه یک پروژه، مسیری برای تغییر و بهبود، مسیری 
ــق ارزش و ثروت آفرینی که بروز و ظهور آن  ــهای خل برای نوآوری و بازآفرینی روش
در تمامی عرصه های زندگی و با توسعه شهرهای هوشمند، امروزه کامال قابل لمس 
است. منابع محدود است و باید بتوانیم از تمامی ظرفیت ها به طوری استفاده کنیم که 

حال مردم را بهتر و دسترسی آنها به خدمات را راحت تر و سریعتر کند. 

ــاس یک روند تکاملی در ساختار اقتصاد دانش بنیان و تفکر   اقتصاد دیجیتالی بر اس
پلتفرمی شکل گرفته است. شرکت های کوچک و متوسط حیاتی ترین بخش اقتصاد 
دیجیتالی و پیشران توسعه اشتغال هستند. تمامی این پارادایم های مدیریتی برای 
خلق ثروت، ارتقاء تولید ناخالص ملی و نهایتاً افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته 
ــیم. در واقع،  ــت؛ از این رو برای خلق ثروت باید به نوآوری و ارزش آفرینی برس اس
تغییرات حاصل از استراتژی تحول دیجیتال، باید ارزش متفاوتی را در ارائه خدمات 

به جامعه هدف خود ارایه دهد. 

در این عرصه نقش دولت در تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی و بازطراحی قوانین 
ــترس، ساده و شفاف  ــت و پا گیر به مکانیزم ها و چارچوب های در دس ــنتی دس س
ــب وکارها و دستورالعمل های صادراتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تفکر  کس

تولیدی در کشور باید صادرات محور و قابل رقابت در بازار بین الملل باشد.

ــوری هدیه نمی دهند، باید نقش و  در بازار رقابت بزرگ جهانی، ایفای نقش را به کش
ــهم کشــور از کیک اقتصاد دیجیتالی را خود جایگاه یابــی کنیــم.  شاید یــکی  س
ــگفتــانه هـای عصر امروز این باشد که برخی تصور می کنند تحول دیجیتالی،  از ش
موضوعی نشدنی و سخت است، در حالی که باید بگوییم تحول دیجیتالی مدت هاست 
ــرعت زیادی در حال فراگیر شدن است. حال باید در الیه های  ــروع شده و با س که ش
مدیریتی ارشد ICT تصمیم بگیریم که ما به استقبال آن برویم و با مدیریت صحیح آن 
را در جهت صحیح و دستیابی به اهداف عالی کشور هدایت کنیم و یا آنکه منتظر باشیم 

تا همچون فناوری های صف شکن بدون چارچوب مشخص، کشور را فرا گیرد.

اصوال استفاده از آخرین تکنولوژی ها در طرح ها، دیجیتالی کردن مدل کسب و کار 
کنونی، به روز رسانی سیستم ها یا کاهش هزینه ها، اقدامات ارزشمندی هستند، ولی 
ــتند! چون تاثیر تعریف شده ای بر استراتژی و موقعیت آتی در  تحول دیجیتال نیس
بازار نخواهد داشت. مضاف بر آن فرهنگ بهره برداری از آن، تغییر نمی کند و شما 
ــی  ــخه دیجیتالی ایجاد کرده اید که باز هم در تالطم رقابت بازار، روش صرفاً یک نس

برای بقا پیدا نخواهد کرد. 

تحول دیجیتال موضوعی فرابخشی با ابعاد گوناگون بوده و قطعاً فراتر از یک وزارت 
ــی است. توجه به موضوع ساختار مناسب برای این مهم، توجه ویژه  با فعالیتی بخش

تصمیم گیران عالی رتبه را می طلبد. 

تحول، یک اتفاق بزرگ مبتنی بر تغییر پارادایم های مدیریتی است که همه ابعاد یک 
کشور را در بر می گیرد و قطعا موضوع مدیریت تغییر در فرهنگ و توانمندسازی مردم 

در کار با پایانه های دیجیتالی در این مقال، یکی از پر اهمیت ترین فاکتورهاست.

تحول دیجیتالی بر پایه های ذیل استوار است که عبارتند از: 
۱- اتصال و دسترسی دیجیتالی،

۲- استفاده موثر و قابل اجرا،
۳- توانمندسازی بهبود مهارت های دیجیتالی شهروندان،

۴- بازنگری و به روزرسانی سیاست ها و قوانین،
5- امنیت بستر دیجیتالی و

۶- هماهنگی استراتژی بین تمامی اجزای اصلی.

ــتا و به سبب تحقق آن، الزم است چند اقدام اساسی صورت گیرد که  در همین راس
از آن جمله:

ــایی واقعیت های زیرساختی و تدوین چارچوب تحول دیجیتالی کشور از  ۱- شناس
طریق تعریف توانمندسازها و ارکان اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر DNA کشور،

ــور در جهت حرکت به سوی تحول اقتصاد  ۲- تعریف اقدامات الزامی و ضروری کش
دیجیتالی و

ــیل باال که ایران با ورود به آن  می تواند بخشی از  ــایی حوزه هایی با پتانس ۳- شناس
کیک  اقتصاد دیجیتالی جهانی را به تصرف خود در آورد.

در همین راستا دولت وظیفه درک نیازها و فراهم سازی و کاربردپذیری ارائه خدمات 
عمومی به صورت دیجیتالی بر بستر پلتفرم یکپارچه خدمات دولت هوشمند، بهبود 
فرایندها بمنظور افزایش کارایی و چابک سازی دولت، حدف بروکراسی و ساده سازی 
ایجاد و توسعه کسب و کارهای دیجیتالی، بهبود زیست بوم کسب و کارهای نوآورانه 

و ایجاد پایانه های تبادل صادراتی خدمات دیجیتال را بر عهده دارد.
ــد و ارزش آفرینی، کاوش  ــاد دیجیتال ضمن ایجاد جریان های درآمدی جدی اقتص
می کند که الگوهای استاندارد اقتصادی، چگونه هزینه های اصلی را کاهش می دهند 

و شاید به صفر برسانند.
بدیهی است همگام با انقالب صنعتی چهارم، دولت نیز می تواند ضمن باور عملی به 
تفکر پلتفرمی و تقویت سرمایه گذاری در فناوری دیجیتال، موجبات تحول اقتصادی 

را به واسطه افزایش بهره وری و رقابت پذیری فراهم آورد.
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ورود به حوزه  ایجاد ثروت از طریق اقتصاد دیجیتال

  اختصاص 20 درصد درآمد هند تا سال 2025 به اقتصاد دیجیتال 
ــیدن به اقتصاد دیجیتال باید هدف گذاری صورت گیرد،  وی با بیان اینکه برای رس
ــال ۲0۲5، بیست درصد از  ــتا اعالم کرده است که تا س افزود: هند در همین راس
درآمد ناخالص خود را باید به اقتصاد دیجیتال اختصاص دهد که برای رسیدن به 
ــده واردات همه گونه تجهیزات مخابراتی را ممنوع  آن طی هدف گذاری مشخص ش
کرده، ازاین رو یک شرکت چینی بزرگ ترین کارخانه خود را در هند احداث می کند 
ــد بازار بزرگ هند را در اختیار خود  ــال باوجود ممنوعیت واردات بتوان تا در آن س

درآورد.
ــات در دولت های مختلف  ــه خدمات وزرای قبلی ارتباط ــاره ب آذری جهرمی با اش
ــل اول تلفن همراه اما  ــوان  مثال آقای غرضی باوجود احداث نس ــار کرد: به عن اظه
ــعه وسیع حوزه ثابت، در ذهن مردم به عنوان توسعه دهنده ارتباطات  به دلیل توس
ــناخته می شود و به پاس قدردانی از تالش های ایشان خیابانی را در وزارت  ثابت ش

ارتباطات بنام محمد غرضی نام گذاری کردیم.
ــایر وزرا در حوزه های مختلف  ــاره به خدمات س عضو کابینه دولت دوازدهم با اش
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از ابتدای دولت دوازدهم و در ۲۲ ماه گذشته پوشش 
ــور از 50  درصد به حدود ۱00 درصد رسیده و پوشش  ــهرهای کش ۳G و ۴G ش
ــتاهای کشور با ADSL امروز به پوشش 78 درصد نسل سوم و  ۳۴ درصدی روس
چهارم تلفن همراه رسیده و 58 هزار کیلومتر از جاده های ایران تحت پوشش این 
ــت، با این  وجود مردم از آقای واعظی به عنوان توسعه دهنده  فناوری قرارگرفته اس

شبکه نسل سوم و چهارم تلفن همراه یاد می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در مجمع جهانی اقتصاد نیز گفتم که 
از تحریم ها حمایت نمی کنم اما وقوع آن ها برای ما فرصت محسوب می شود؛ 
چراکه با وجود بستن بازارهای بین المللی به روی ما، به  سوی ایجاد بازارهای 
منطقه ای حرکت می کنیم. آذری جهرمی در نشس�ت با اعضای کمیس�یون 
»اقتص�اد نوآوری و تحول دیجیتال« اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت 
آش�نایی اقتصاددانان نسل چهار با مفاهیم اقتصاد دیجیتال، گفت: نسل بعد 

اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال است.

   استارت آپ ها فوتون های روشن کننده اقتصاد دیجیتال 
ــخص شد که  ــی ها مش عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در ابتدای کار در بررس
استارت آپ ها به عنوان فوتون های روشن کننده اقتصاد دیجیتال به شمار می روند و در ادامه 
تصویب طرح نوآفرین برای حمایت از آن ها، اظهار کرد: خیلی از موضوعات و مشکالتی 
ــالمت، حمل ونقل و خودرو وجود دارد و  ــاورزی، س که در حوزه های مختلفی چون کش
بیماری هایی چون داللی و ایراد در توزیع محصول، برای استارت آپ ها فرصت به شمار 
می روند، بنابراین با مطالعات گسترده آیین نامه طرح »نوآفرین« را با مشارکت چند دستگاه 
دیگر به منظور حمایت از ایده ها نوشتیم تا از این طریق کارآفرینی در کشور و تبدیل ایده به 
محصول راحت تر شود.وزیر ارتباطات با اشاره به تسهیالتی چون معافیت مالیات و بیمه ای 
که در طرح نوآفرین برای استارتآپ ها وجود دارد تصریح کرد: در مرحله بعد از وزارت علوم 
مجوز احداث پارک اقتصاد دیجیتال را گرفتیم تا استارت آپ هایی که درآمد ساالنه آن ها 
به 500 میلیون تومان برسد بتوانند با استفاده از امکانات این پارک ها درآمد خود را به پنج 
میلیارد تومان برسانند و در این صورت است که می توان گفت »استارت آپ« به مرحله بلوغ 

رسیده است و می تواند روی پای خود بایستد.
ــاره به طرح »ایران هوشمند« که برای حمایت از استارتاپ ها انجام  آذری جهرمی با اش
می شود، خاطرنشان کرد: فکر می کنم اگر از طریق این طرح حدود ۱00 هزار استارت آپ 

فعال داشته باشیم در پایان برنامه رسیدن به پنج یونیکورن امکان پذیر است.

   جذب سرمایه، تنگ نظری ها و تحریم از مهم ترین مشکالت پیش پای 
استارت آپ ها

وی با بیان اینکه جذب سرمایه، تنگ نظری ها، تحریم و تهدیدها از جمله مهم ترین مشکالت 
پیش پای استارت آپ هاست، افزود: در مورد فضای فیلترینگ نیز در دولت تالش هایی 

انجام دادیم و تعامالتی نیز با قوه قضاییه داشتیم و سیگنال های مثبتی را دریافت کردیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید از تغییر اساسنامه سازمان فناوری اطالعات و توسعه ای شدن 
این سازمان خبر داد و خاطرنشان کرد: درواقع سازمان فناوری اطالعات به سازمان توسعه 
اقتصاد دیجیتال تبدیل می شود که این حرکت با نوآفرین شروع شده است. ضمن اینکه 
در پست بانک نیز تالش کردیم تا منابع را به سمت حمایت از طرح های حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات سوق دهیم.آذری جهرمی از دانشکده پست و مخابرات به عنوان نهاد 
سوم توسعه اقتصاد دیجیتال نام برد و خطاب به اعضای اتاق بازرگانی تصریح کرد: مطالبات 
شما باید به سمت حل مشکالت باشد و اگر می خواهید سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال 
صورت گیرد باید نسبت به بررسی و رفع مشکالت چون حضور شرکت های حوزه فناوری 
اطالعات در بورس و رفع مشکل سرمایه گذاری آن ها اقدام کنید؛ یعنی باید از دستگاه های 

مختلف مطالبه داشته باشید و به رفع مشکالت بپردازید.
وی با اشاره به موانع ایجادشده پیش پای اقتصاد دیجیتال در حوزه سالمت افزود: نمی توانیم 
زمینه خالقیت را ایجاد کنیم اما بازار آن را ببندیم و در حالی که برای رشد و بلوغ ایده ها 
ــاختار اداری جلوی کارها را بگیرد.عضو کابینه دولت دوازدهم موانع  ــود، س هزینه می ش
ــت و ادامه داد: عده ای تا دیروز در  ایجادشده پیش روی تحول دیجیتال را طبیعی دانس
مورد حوزه ای تصمیم گیری می کردند و همه شوکتشان به امضای طالیی خود بود اما امروز 

این طور نیست و موانع و مشکالت ایجادشده نیز طبیعی است.

  طرح مفهوم اقتصاد دیجیتال در حوزه سیاستمداران کشور برای 
نخستین بار 

ــخنرانی اش در اتاق بازرگانی یک روز قبل از دریافت رأی  ــاره به س آذری جهرمی با اش
اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: در آن جلسه عرض کردم که آمده ام تا اثر من در وزارت 
ارتباطات توجه به حوزه فناوری اطالعات باشد و می خواهم تا هدف گذاری کنم تا در پایان 
دوره حداقل پنج یونیکورن در کشور ایجادشده باشد که یعنی از حوزه زیرساخت گذشته ایم 
و باید وارد حوزه  ایجاد ثروت از طریق اقتصاد دیجیتال شویم که از همین رو مفهوم اقتصاد 

دیجیتال را در حوزه سیاستمداران کشور برای نخستین بار مطرح کردم.
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»محمد جواد آذری جهرمی« که به منظور شرکت در اجالس مجمع جهانی اقتصاد موسوم 
به »داووس تابستانی« به چین سفر کرده بود، در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری های 
ــکو( در پکن، در این ارتباط بر ایفای نقش دانشگاه ها و  ــیه )اپس ــیا و اقیانوس فضایی آس

شرکت های دانش بنیان عضو اپسکو در گسترش همکاری های فضایی تاکید کرد.
ــورمان ضمن اشاره به همکاری های مطلوب میان  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کش
ایران و اپسکو خواستار افزایش سطح این همکاری ها در حوزه های گوناگون مانند برگزاری 

دوره های مشترک آموزشی، فنی و نیز رویدادهای ویژه حوزه فضایی شد.
وی با اشاره به نقش صنعت فضایی در تامین نیازهای ایران در حوزه هایی چون محیط 
زیست، مقابله با بالیای طبیعی، افزایش بهره وری در کشاورزی و مدیریت منابع آب، بر 
تقویت همکاری های کاربردی بین ایران و اپسکو در راستای تحقق نیازهای فوق تاکید 

کرد.
ــعه کاربردهای صنعت فضایی در بخش های  ــی تصریح کرد: اطالعات توس آذری جهرم
مختلف عالوه بر توسعه علمی این حوزه می تواند به شکل عملیاتی فواید مهمی رابرای 

زندگی مردم و رونق کسب و کارها به ارمغان آورد.
او با اشاره به نقش مهم ورود به رشد استارتاپ ها در حوزه فضایی به دبیرکل این سازمان 
پیشنهاد کرد تا از ظرفیت این سازمان برای برقراری ارتباط بهتر میان استارتاپ های این 

حوزه در کشورهای عضو استفاده نمایند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این رابطه آمادگی ایران را برای میزبانی اولین رویداد 
استارتاپی فضایی با حمایت اپسکو اعالم کرد و از این سازمان خواست تا این پیشنهاد را به 

شکل ابتکار عمل دنبال کند.

پیشنهاد وزیر ارتباطات  ایران به دبیرکل سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسیه؛

ایران برای میزبانی اولین رویداد استارتاپی فضایی با حمایت اپسکو آماده است
ساخت ماهواره  مشرتک در دستور کار اپسکو قرار گیرد

مسایل مطرح شده در این نشست بسیار مهم و کاربردی بود و تالشمان را در سازمان اپسکو 
برای عملیاتی کردن آنها بکار خواهیم گرفت.

ــبکه ای در ماهواره های مخابراتی و  ــی در ادامه تاکید کرد معتقدم باید یک برنامه ش ل
سنجشی بین اعضای اپسکو راه بیاندازیم.

ــیه افزود: منابع داده ای اپسکو در  ــازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوس دبیرکل س
مدیریت سوانح طبیعی آماده بهره برداری توسط ایران است.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با اشاره به لزوم تبادل دانش فضایی 
میان کشورهای عضو سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه )اپسکو( 
از این سازمان خواست ساخت ماهواره مخابراتی و سنجش مشترک را برای 

اهداف صلح آمیز و بشردوستانه در دستور کار خود قرار دهد.

  چین آماده پرتاب ماهواره های دانشجویی کشورهای عضو اپسکو است
دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه )اپسکو( نیز در این دیدار با اشاره به 
اهمیت و ظرفیت استارتاپ های حوزه فضایی تصریح کرد حمایت از ساخت ماهواره های 
مکعبی در دانشگاه ها که توسط ایران صورت می گیرد مثبت است و دولت چین هم قول 

پرتاب ماهواره های دانشجویی برای اعضای اپسکو را داده است.
پروفسور » لی شینجون« با تمجید از فعالیت های دانشجویان ایرانی افزود: دانشمندان و 

دانشجویان ایرانی حاضر در برنامه های آموزشی اپسکو جزو بهترین ها هستند.
ــه توسط وزیر ارتباطات ایران گفت:  ــده در این جلس وی با قدردانی از ایده های مطرح ش

ــنهاد شما در تقویت برنامه های ترویجی برای  وی به وزیر ارتباطات ایران گفت که پیش
کاربردهای فضایی را بسیار مهم می بینیم و بر روی آن تمرکز می کنیم.

ــت، به طور رسمی از سال ۲008 آغاز شد و  ــکو که مقر آن در چین اس فعالیت های اپس
در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی، انجام طرح های مشترک در فضا و ماورای جو و 

استفاده و بهره وری از ماهواره ها فعالیت می کند.
از اهداف عمده اپسکو می توان به توسعه مراکز آموزش، توسعه همکاری های صلح آمیز و 

تقویت توانایی های کشورهای عضو اشاره کرد. 
ــه روز با حضور دو هزار نفر از  ــت؛ مجمع داووس تابستانی ۲0۱۹ به مدت س گفتنی اس
محققان، صاحب منصبان امور تجاری و اقتصادی، سیاستمداران و مسئوالن رده باالی 

کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در شهر بندری دالیان چین برگزار شد.
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آیا 5G  باعث به خطر افتادن امنیت می شود؟ 

ــفاف و قابل اعتبار در شبکه  5G با همکاری  ــف مکانیزم های ش این مقاله به دنبال کش
ــازمان های ارزیابی امنیتی مستقل و به اشتراک  اپراتورها، دولت ها، ادارات نظارتی در س

گذاشتن ایده ها و شیوه های مطمئن امنیتی می باشد.
با توجه به گستردگی مفاهیم همگرایی کسب و کار در بستر اینترنت و خدمات قابل ارائه 
به تقاضای مصرف کنندگان،5G  طیف گسترده ای از قابلیت هاست، از جمله دسترسی 
آسان تر، معماری شبکه منعطف تر را به همراه سرویس تلفن همراه به سادگی در اختیار 
عموم مردم قرار خواهد داد.با توجه به افزایش پهنای باند تخصیص یافته وعملکرد مناسب 
اپراتورهای تلفن همراه در مدیریت هزینه مصرف اینترنت، شبکه بسیار منظم و قابل تنظیم 
در حوزه خدمات ICT برای مصرف کنندگان اینترنت صنعتی و خانگی به وجود آمده 
است.تنوع وسیعی از صنایع vertical از قبیل صنعت انرژی، صنعت حمل و نقل و... با 
توجه به ظرفیت مذکور قابل پشتیبانی می باشند. یک ویژگی برجسته ی اینترنت صنعتی، 
تفاوت اساسی در نیازهای امنیتی، معماری شبکه، ویژگی های ترافیک و انواع پروتکل ها در 
  vertical 5، یکپارچگی می باشد که امنیت صنایعG اتخاذ یک معماری امنیت شبکه
را پیچیده کرده است. یک معماری امنیتی شبکه5G  بایستی برای یک صنعت خاص 
براساس پیش زمینه های اجتماعی و اقتصادی، مقررات رگوالتوری و سناریوهای کسب وکار 
ــی شود.ثبات و سالمت اینترنت صنعتی بر آینده اینترنت تأثیر می گذارد. با  آن سفارش
توسعه و تکامل استانداردهای5G  و اجرای برنامه های کاربردی، تجارت در دنیای بزرگ 
5G یکی از اهداف نهایی این صنایع می باشد، برای اینکه به سمت 5G پیش رویم بایستی 

بیشتر به نکات امنیت شبکه توجه کنیم.
 

5G ساخت شبکه امن و انعطاف پذیر  
انتخاب اول برای اینترنت صنعتی

ــبکه ارتباطی-تجاری، اپراتورهای شبکه تلفن همراه در تکنولوژی 5G  با در  در یک ش
نظر گرفتن قابلیت اطمینان و امنیت شبکه، مجوز دسترسی به آن را با در نظر گرفتن 
استانداردها و با استفاده از فرآیند شناسایی  SIM / USIM، تأیید هویت و رمزنگاری 
حمل و نقل  را به مصرف کننده می دهد. بنابراین مهمترین و اصلی ترین معیار اپراتورهای 
مخابراتی، سازمان های استاندارد و فروشندگان، معماری امنیتی شبکه می باشد که باعث 

می شود شبکه تلفن همراه اولین انتخاب آینده اینترنت صنعتی باشد.
حتی در شبکه ۴G  ویژگی های امنیتی، معماری شبکه، احراز هویت، حفاظت از حریم 
شخصی، امنیت انتقال داده ها و امنیت ارتباطات به عنوان مهمترین معیار جهت توسعه 
و ارتقای شبکه مذکور می باشد. در مقایسه با سایر شبکه های تحت استاندارد موسسه  
۳GPP مانند WiFi و شبکه های خصوصی سازمانی، 5G طیف گسترده ای از سرعت، 

امنیت خدمات، حفاظت از داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران را فراهم می کند.
 5G قابلیت احراز هویت دو طرفه را بر اساس یک چارچوب معتبر یکپارچه فراهم می کند 
 5G ،که پایانه ها و شبکه را به طور متقابل اعتبارسنجی و تأیید می کند. به این ترتیب
نه تنها از انتشار پایانه ها و درگاه های جعلی نشت اطالعات جلوگیری می کند، بلکه مانع 
ــی غیرمجاز می شود. با احراز هویت کاربر، در شبکه5G  می توان رفتارهای  از دسترس
کاربرهای پرخطر را ردیابی کرد، چارچوب حقوقی برای جلوگیری از حمله مهاجمان را 

افزایش داد و همچنین به طور موثر حمالت را کاهش داد.
در شبکه5G  کانال امن برای هر ترمینال به طور موثر از یکدیگر جدا می شود. حتی اگر 

یک ترمینال آلوده باشد، انتشار بدافزار در سایر شبکه های5G  بسیار دشوار است.
ــبکه  5G سناریوهای مختلفی از فراهم نمودن  برای ارتقای قابلیت های امنیتی یک ش
سرویس های مختلف، کاربران با  ویژگی و گزینه های امنیتی جامع تر و انعطاف پذیرتــر 
ــت. موسسه ۳GPP در حال تحقیق و تدوین استانداردهای امنیتی برای  می توان داش
SBA پیشرفته )معماری مبتنی بر سرویس(، امنیت شبکه بی سیم و سیمانی، شبکه 

مسعود پناهی
ICT مدیر پروژه و کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 QoS – QoE دانشگاه تهران / مدیر پروژه DBA دانشجوی دوره عالی

  URLLC سلولی، خدمات IoT تعامل، افزایش ) NPN، NPN-PLMN( عمومی
 V۲X ۳  و خدماتGPPتأیید اعتبار و مدیریت کلید برای برنامه های مبتنی بر اعتبار
ــد. ZTE معتقد است که 5G تبدیل به سنگ بنای  خدمات ICT کل جامعه  می باش
خواهد شد. با فرض اینکه امنیت شبکه های سنتی تلفن همراه تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد 

اینترنت داشته باشد.

 معماری 5G  و امنیت
5G قابلیت دفاع هوشمند شبکه

شبکه های5G  از ارتباطات ماشینی پشتیبانی می کنند. در مقایسه با اینترنت مصرف 
شده، حالت رفتار ماشین ها ساده تر است و مدل ترافیک قابل پیش بینی را دارد. عالوه بر 
این، در الیه های مختلف شبکه، ترافیک متفاوتی  براساس ویژگی های سرویس طبقه بندی 
می شود. از طریق یادگیری و آموزش، تکنولوژی AI مي توان با دقت باال تشخیص، تکرار 
و تجزیه و تحلیل ترافیک غیرمجاز و رفتارهای غیرعادی در صنایع vertical، را تجزیه و 
تحلیل امنیتی نمود و آالرم های مرتبط را به مصرف کنندگان به نمایش بگذارد و در نهایت 

از از حمالت مختلف APT جلوگیری به عمل آید.
 AI .5 را فراهم می کندG توانایی تشخیص حمله هوشمند برای شبکه AI تکنولوژی
ترافیک شبکه را تجزیه و تحلیل می کند و به طور مداوم رویدادهای امنیتی را شناسایی و 
رفتارهای غیرطبیعی را در  شبکه  با استفاده از مدل های از پیش تعیین شده برای تحلیل 
رویدادهای امنیتی  بررسی می نماید، AI می تواند تعیین کند که آیا حمله یا حمالتی 

وجود دارد و منبع این حمالت را تعیین می کنند.
برای تجزیه و تحلیل دامنه حمله و آسیب پذیری های سیستم، ما باید از روند گسترش، 
منبع و دامنه حمالت مطلع شویم، بنابراین شبکه نیاز به انجام تجزیه و تحلیل همبستگی 
در حوادث امنیتی برای شکل دادن زنجیره ای از حمالت داریم. بنابراین وضوح نمایش کل 
فرآیند و دامنه حمله،  بر اساس عمق کنکاش و کاوش رویدادهای حمله به شبکه و تجزیه و 
تحلیل وضعیت شبکه، ما می توانیم وضعیت فعلی و حمالت احتمالی شبکه را پیش بینی 

و پیشنهادات و اقدامات پیشگیرانه ارائه دهیم.

  5G  تضمین امنیت و ارزیابی امنیت سایبری
ــت. ادغام صنایع  5Gو vertical مانند  ــبکه  5Gصرفا یک مسئله فنی نیس امنیت ش
ــاخت شبکه را با  ــاخت را از بین می برد و زیرس تولید، انرژی و حمل و نقل، موانع زیرس
چالش عظیم مواجه می نماید، لذا جهت تامین امنیت شبکه به الزامات بیشتری را در 
شبکه5G  مانند چارچوب قانونی جدید و مدل های قانونی، ارزیابی امنیتی اضافی و الزامات 
گواهینامه، مورد نیاز است. به عنوان هسته اکوسیستم شبکه،5G   اپراتورها باید با دولت ها 
و سازمان های نظارتی)رگوالتوری ها( مشورت کنند تا فرمول و تنظیمات امنیتی مناسب 

و نظارت پیاده سازی گردد.
فروشندگان بخش مهمی از زنجیره تامین 5G هستند، تضمین امنیت آنها پایه و اساس 
امنیت5G  است.اعتبار و امنیت شبکه5G  با ساخت یک سیستم نظارتی جهت دریافت 

اطمینان امنیتی سایبری در سطح اول می توان فراهم و تضمین شود.
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تحلیل ویژه

بالک چین و تحول در مدیریت دارایی

امیرحسین مردانی
دانشجوی دکتری فناوری اطالعات 

ــانتی متر از یک فرش دست بافت را بخرید،  ــما بگویند که می توانید دو س حال اگر به ش
خوشحال می شوید؟ یا اینکه یک قسمت از نقاشی نقاش   معروف فرانسوی را به عنوان 

سرمایه در اختیار داشته باشید چه؟ بالک چین می تواند در این مسیر شما را یاری کند.
در سال ۲008 و با ظهور بیت کوین، به تدریج بازارهای مالی دچار تحول شد. بیت کوین 
به عنوان یک ابزار مالی جدید چهره جدیدی به بازارهای مالی بخشید و تنه به تنه سایر 
ارزهای واقعی، سرمایه گذاران در الیه های مختلف را جذب کرد. به تازگی مفهوم جدیدی 
به نام توکنیزه کردن دارایی  بر روی بستر شبکه های غیرمتمرکز بالک چین شکل گرفته 
است. این مفهوم می تواند بازار دارایی ها و سرمایه گذاری در این حوزه را تحت الشعاع قرار 
دهد. با این مفهوم، دارایی های مشهود می توانند به قسمت های کوچک تر تقسیم شوند و 

به مرحله نقدشوندگی برسند. 

  توکنیزه  کردن دارایی واقعاً چیست؟
ــاده است. بالک چین این اجازه را می دهد تا حق  منطق توکنیزه  کردن دارایی بسیار س
ارزش اقتصادی دارایی ها در قالب یک گواهینامه دیجیتال به یک فرد منتقل شود. این 
توکن ها در شبکه بالک چین ذخیره و مدیریت می شوند. توکنیزه  کردن تأثیر بسیار زیادی 
بر سرمایه گذاری و تجارت خواهد گذاشت و شفافیت، نقدشوندگی و اعتماد را به همراه 
می آورد. درواقع با توکنیزه کردن دارایی ها شما می توانید آن ها را به رمزارزهای دیجیتال 
با پشتوانه آن دارایی تبدیل کنید. به این ترتیب، ارزش این رمزارزها با ارزش دارایی ها باال 
یا پایین می رود. به این ترتیب، هر سرمایه گذاری می تواند دارایی های مشهود را به سبد 
سرمایه گذاری خود اضافه کند. به عنوان مثال، توکن های یک تابلوی نقاشی یا یک متر از 

یک آپارتمان در سعادت آباد می تواند در سبد سرمایه گذاری شما باشد!

ن�وع  جذاب تری�ن  از  یک�ی  دارایی ه�ا  در  س�رمایه گذاری 
س�رمایه گذاری در طول تاریخ بشر بوده است. زمین به عنوان 
یک دارایی، همیشه منشأ قدرت برای مردم بوده است. دارایی 
به نام عتیقه جات همیشه به عنوان یک نماد ارزش  داشته است. 
فرش دست بافت یکی از ارزشمند ترین دارایی های ایرانی ها از 
دیرباز بوده و همیشه ارزش صعودی دارد. تابحال شده دوست 
داش�ته باشید فرش دس�ت بافت بخرید، اما س�رمایه الزم را 
نداشته باشید؟ شاید خیلی ها دوست داشته باشند یک تابلو 
نقاشی از یک نقاش معروف فرانسوی داشته باشند، اما سرمایه 

کافی را نداشته باشند.

ــتید. یکی از  ــما صاحب چندین آپارتمان هس ــر ماجرا، فرض کنید ش ــرای درک بهت ب
آپارتمان های شما حدود ۱ میلیارد قیمت دارد. با توکنیزه کردن این آپارتمان در بستر 
ــما می توانید ارزش آن را در قالب توکن ارائه کنید. فرض کنید هر توکن  بالک چین ش

شما ۱0 هزار تومان ارزش داشته باشد؛ یعنی هر توکن معادل با سهم 0،00۱ درصدی از 
آپارتمان شما است. بنابراین سرمایه گذار در صورت افزایش قیمت آپارتمان، به ازای سهم 

خود می تواند بازده داشته باشد.

   
  توکنیزه  کردن دارایی ها مزایای مختلفی را به همراه دارد:

• انکارناپذیری: به دلیل ماهیت بالک چین، اگر سرمایه گذاری اقدام به خرید توکنی کند، 
کسی نمی تواند آن را انکار یا زیرسوال ببرد. بنابراین کسی نمی تواند این تراکنش را از شبکه 

حذف کند.
ــهام دارایی ها از هر نقطه در جهان با کانال های ساده ای مثل  ــی: توکن ها یا س • دسترس
وب سایت یا اپلیکیشن قابل دسترسی و خرید و فروش خواهند بود. حتی یک فرد از آفریقای 

جنوبی به راحتی می تواند در دارایی که در ایران است سرمایه گذاری کند.
• تقسیم پذیر: توکن ها منجر می شوند دارایی ها به راحتی تقسیم بشوند. به عنوان مثال اگر 
کسی نمی توانست یک دهم یک یخچال را به عنوان سرمایه گذاری خریداری کند، به لطف 

بالک چین می تواند!
• مقرون به صرفه: توکن و بالک چین واسطه را حذف می کنند. بنابراین این فرآیند می تواند 

با هزینه تراکنش کمتری انجام شود.
ــفافیت: توکن ها می توانند عدم تقارن اطالعاتی در معامالت دارایی را حذف کنند و  • ش

شفافیت را به ارمغان  آورند.
ــرکت ها  ــورهایی مثل ایران که ش ــوندگی دارایی منجمد: این نقدینگی در کش • نقدش

دارایی های منجمد بسیار و نقدینگی کمی دارند بسیار حیاتی است.
ــرمایه گذاری باز می کند. بسیاری از  بالک چین روزبه روز دریچه های جذاب تری برای س
دارایی ها که همیشه مکان های امن سرمایه گذاری برای افراد هستند )مانند طال و ملک( 
می توانند به صورت راحت تر و در مقیاس های کوچک در دسترس سرمایه گذاران باشند 
و در سبد آن ها جای داشته باشند. ناگفته نماند که بالک چین و توکنیزه کردن دارایی ها 
چالش هایی مانند موانع قانونی را دارند. این مشکالت صرفاً مربوط به ایران نیست و در تمام 
دنیا محل مناقشه است. این هم ناشی از سرعت باالی پیشرفت فناوری نسبت به قوانین 

و مقررات است.
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طرح »تاپ« در راستای تسهیل رابطه صنعت و دانشگاه آغاز شد

»تاپ« موتور محرکه   انقالب صنعتی چهارم است

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت:

مشارکت ۹۰۰ میلیارد دالری 5G در آینده اقتصاد آسیا

ــاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از آغاز طرح  مع
توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ( در راستای تسهیل رابطه صنعت و دانشگاه 

خبر داد.
برات قبادیان، در نشستی خبری با اشاره به فعالیت چهار دفتر اداره و آموزش، مرکز صنایع 
پیشرفته و دانش بنیان، دفتر توسعه و کاربرد آی تی و دفتر مالکیت صنعتی در معاونت 
آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: سه پروژه اساسی برای 
سال جاری در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه، بهره وری و انقالب صنعتی چهارم تعریف 
شده است. وی اظهار کرد: با توجه به مشکالت تحریم ها، ۲0 صنعت ارزبر که بیشترین 
میزان ارز را برای ورود فناوری آن اختصاص داده می شد را شناسایی و در سال ۹8 به سمت 

بومی شدن فناوری های آن ها حرکت می کنیم.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با بیان اینکه طرح تاپ می تواند متحول 
کننده صنعت و ارتباطات و همکاری های صنعت و دانشگاه و صنعت و جامعه باشد، گفت: 

تبدیل نقاط ضعف طرح های گذشته به نقاط قوت در طرح تاپ دیده شده است.

ــت و تمامی بنگاه های تجاری  وی افزود: تاپ دو بخش دارد که یک بخش آن تقاضا اس
و معدنی و صنعتی را شامل می شود و سامانه آن امسال برای ثبت نام بنگاه ها و معرفی 

نیازهایشان فعال شده است.
قبادیان ادامه داد: تاکنون ۶7۹ بنگاه در سامانه تاپ ثبت نام و نیاز های علمی فناورانه خود 
را مطرح و ثبت کرده اند که تامین تقاضای فناورانه بنگاه ها بخش دوم تاپ بوده و باید نیاز 

بنگاه ها از طریق شرکت های دانش بنیان و فناور تامین شود.
ــجوی ارشد و دکترا داریم که اگر 5 درصد از  وی تصریح کرد: بیش از یک میلیون دانش
این ها را به سمت تاپ هدایت کنیم، حداقل پنجاه هزار مساله فناورانه و علمی صنعت و 

معدن و تجارت حل می شود.
ــاره به اینکه با طرح تاپ، موتور محرکه انقالب چهارم صنعتی که نیروی  قبادیان با اش
ــوخ فناوری به بنگاه ها با  ــت را فراهم می کنیم، گفت: نفوذ و رس متخصص و با دانش اس
ــت که در ۱00  اجرای طرح تاپ رقم خواهد خورد و این یکی از بزرگترین طرح هایی اس

سال اخیر اجرا می شود.
وی تصریح کرد: پنج استان برتر به لحاظ اهمیتی که به طرح تاپ داده اند و بیشترین ثبت 
نام بنگاه ها را داشته اند، استان های مرکزی، البرز، زنجان، قم و تهران هستند و بیشترین نیاز 

در استان البرز ثبت شده است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اظهار کرد: تاپ، خاص وزارت صمت نیست 
و یک طرح ملی محسوب می شود و در نفت و نیرو و کشاورزی و دادگستری و... می تواند 

نقش بازی کند و بهترین جای آن شورای عالی عطف می توانست باشد.
ــترین ارتباط را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و  قبادیان گفت: بیش

فناوری رییس جمهور در تاپ خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با ستاد کل نیرو های مسلح به خاطر ثبت نام سرباز تاپ ها نیز ارتباط تنگاتنگی 
خواهیم داشت. اولویت ما در طرح تاپ به خاطر دانش پایه بودن طرح، بنگاه هایی است که 
واحد R&D دارند. حدود ۳ هزار بنگاه واحد R&D دارند که بخش بیشتر آن ها در همین 

سال ها مجهز به این واحد شدند.

طبق اعالم »سیستم جهانی اتحادیه ارتباطات سیار« )جی اس ام ای(، ظرف ۱5 سال 
آینده شبکه 5جی ۹00 میلیارد دالر در اقتصاد آسیا مشارکت خواهد داشت.

ــیار«  ــی اتحادیه ارتباطات س ــتم جهان ــین هوا، طبق اعالم »سیس ــزارش ش به گ
)جی اس ام ای(، در کنفرانس جهانی موبایل )ام دابلیوسی( شانگهای، ظرف ۱5 سال 

آینده شبکه 5 جی ۹00 میلیارد دالر در اقتصاد آسیا مشارکت خواهد داشت
در گزارش نشریه آسیا اقیانوسیه جی اس ام ای، ویرایش اقتصاد موبایل، آمده است: 
اپراتورهای موبایل آسیا آماده سرمایه گذاری ۳70 میلیارد دالری در ساخت شبکه 
ــت که قرار است این  ــوم از کل سرمایه گذاری ای اس ــتند که این دو س 5 جی هس

اپراتورها در طول سال های ۲0۱8 تا ۲0۲5، در این بخش هزینه کنند.
ــبکه ۴ جی فضای  متس گرنرید، مدیرکل جی اس ام ای، می گوید: هرچند هنوز ش
ــرمایه گذاری  ــیا دارد. اپراتورهای منطقه در حال س ــترش در آس زیادی برای گس
ــتند تا مجموعه ای از  ــبکه های پیشرفته 5 جی هس ــاخت ش میلیاردها دالر در س
خدمات جدید را برای مصرف کنندگان فراهم کرده، باعث بهبود صنایع و تولیدات 

شده و رشد اقتصادی را افزایش دهند.
در نتیجه تا سال ۲0۲5، حدود ۱8 درصد ارتباطات موبایل در شبکه 5 جی خواهد 
ــیا را به خود  ــوم ارتباطات آس ــبکه ۴ جی دو س بود، با این همه هنوز در ۲0۲5 ش
ــبکه 5 جی در تمام  ــغول آزمایش ش اختصاص خواهد داد. چین در حال حاضر مش
شهرهای بزرگ خود، شامل شانگهای است و انتظار می رود تا سال ۲0۲5 حدود ۱8۴ 

میلیارد دالر در این شبکه هزینه کند.
جی اس ام ای پیش بینی کرده است تا سال ۲0۲۳، تکنولوژی و خدمات موبایل منطقه 

آسیا اقیانوسیه، ۱.۹ تریلیون دالر گردش مالی داشته باشد.
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نتایج ارزیابی رگوالتوری از اپراتورهای ارایه دهنده  خدمات اینرتنت و تلفن همراه اعالم شد

چگونه چند اکانت در اینستاگرام داشته باشیم؟

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری، از ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای 
ارایه دهنده  خدمات اینترنت ثابت، بی سیم و تلفن همراه در شش ماهه دوم سال ۹7، خبر 

داد.
مجید حقی، گفت: در این ارزیابی که به منظور شفاف سازی وضعیت موجود اپراتورهای 
ارایه دهنده خدمات، تقویت فضای رقابتی میان اپراتورها و ارتقای کیفیت خدمات انجام 
شده است شرکتهای شاتل، آسیاتک، رهام داتک، پیشگامان، صبانت، پارس آنالین، های 
وب، فن آوا، مخابرات ایران و حلما گستر به ترتیب رتبه های یک تا ده را در حوزه خدمات 
اینترنت ثابت و شرکتهای ایرانسل و مبین نت در حوزه خدمات اینترنت بی سیم به ترتیب 

رتبه اول و دوم را کسب کردند.
وی، افزود: در حوزه خدمات اینترنت ثابت تنها ده اپراتور تاثیرگذار که دارای باالترین سهم 

بازار بودند مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
حقی، اظهار کرد: در حوزه خدمات تلفن همراه نیز شرکتهای همراه اول، خدمات ارتباطی 

ایرانسل و رایتل به ترتیب رتبه اول تا سوم را به دست آوردند.
ــتی، ارتباطی و فناوری رگوالتوری، درباره شاخص های ارزیابی اپراتورها،  معاون امور پس
تصریح کرد: اپراتورهای ارایه دهنده خدمات در دو بعد مشتری و رگوالتوری ارزیابی شده اند 

که البته شاخصهای بعد مشتری وزن بیشتری دارد.
وی، در تشریح شاخص های ارزیابی این ابعاد، گفت: اپراتورها در بعد مشتری با شاخصهای 
ــتری، وضعیت بازار و پشتیبانی مشتری و در بعد رگوالتوری با  عملکردی، رضایت مش

شاخص های میزان پایبندی به قوانین و مقررات، تعهدات توسعه و اجرا، تعهدات مالی و 
ارزیابی های ادارات کل تنظیم مقررات مناطق سنجیده شده اند.

ــاره به استمرار ارزیابی ها، تاکید کرد: تالش می کنیم بازه های زمانی ارزیابی  حقی، با اش
اپراتورها را کوتاهتر کرده و ارزیابی های بعدی را بصورت فصلی و در بازه زمانی سه ماهه 

انجام دهیم.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساختن چند حساب کاربری در اینستاگرام و سایر 
شبکه های اجتماعی به کاربران کمک می کند که مسائل خصوصی زندگی خود را از مسائل 

کاری خود جداسازی کنند و از بسیاری از مشکالت احتمالی جلوگیری کنند.
اینستاگرام که بدون شک یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در 
جهان به شمار می رود، توانسته تعداد زیادی از کاربران را به سمت و سوی خود جلب کند 
و به آنها امکان بهره مندی از خدمات و قابلیت های جدید و منحصر بفرد موجود در این 

پلتفرم را بدهد.
حاال کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فناوری به تازگی با انتشار گزارشی جدید به 
کاربران توصیه کرده اند با ساختن دو حساب کاربری قادر خواهند بود از مشکالت احتمالی 
در اینستاگرام که ناشی از اختالل در زندگی شخصی و کاری آنهاست، جلوگیری به عمل 

بیاورند و مسائل کاری و شخصی زندگی خود را از هم جداسازی کنند.
ــن کاربران قادر خواهند  ــایت blog.hootsuite، عالوه بر ای ــاس گزارش وب س بر اس
ــتفاده از قابلیت صفحه و حساب کاربری مخصوص اهداف و انگیزه های شغلی  بود با اس
)Business( تعداد زیادی از فالوورها و دنبال کنندگان را در این پلتفرم به خود جلب کنند 

و مشتریان زیادی برای خود و کسب و کارشان دست و پا کنند.

چگونه یک حساب کاربری دیگر در اینستاگرام ایجاد کنیم؟
ــاب کاربری یا اکانت جدید در شبکه اجتماعی اینستاگرام تنها  ــاختن یک حس برای س

کافیست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
۱.  اپلیکیشن اینستاگرام را باز کنید

۲.  وارد صفحه اصلی حساب کاربری خود شوید
۳.  در سمت راست باال، بر روی گزینه سه خط افقی ضربه بزنید

۴.  در قسمت پایین، گزینه تنظیمات )setting( را مشاهده می کنید
ــمت تنظیمات، گزینه آبی رنگ »افزودن حساب کاربـری«  5.  با مراجعه و ورود به قس

Add account را بزنید
۶.  در این قسمت قادر خواهید بود وارد حساب کاربری دیگر خود شوید

7.  اگر حساب کاربری دیگری ندارید، باید در قسمت پایین صفحــه، بر روی گزینــه 
sign up ضربه بزنید

8.  با وارد کردن شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیک )ایمیل( خود، نخستین 
مرحله ایجاد یک اکانت دوم در اینستاگرام را طی خواهید کرد

۹.  در مرحله بعد، ضروری است تا با ورود نام کامل کاربری و گذرواژه، آن را ثبت کرده و 
به اینستاگرام اجازه دهید با مخاطبان ذخیره شده در گوشی خود آنها را تطابق و یکپارچه 

سازد.
۱0.  بعد از ساخت و ایجاد یک اکانت جدید، شما قادر خواهید بود عکس پروفایل جدیدی 
ــت ها، استوری ها، تصویر پروفایل و  برای آن انتخاب کرده و وارد صفحه اصلی یعنی پس
سایر قسمت ها شوید و در صورت تمایل، اقدام به ارسال پست و استوری کنید و کاربران و 

فالوورهای جدیدی را برای اکانت جدید خود فالو کنید.
۱۱ . بعد از این، کاربران اینستاگرام می توانند هر زمان بدون وارد کردن گذرواژه خود، میان 
ــاب کاربری خود سوئیچ کنند و به صورت جداگانه به کار و فعالیت های  دو یا چند حس

موردنظر خود در آن بپردازند.
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انتشار آخرین آمار استفاده از ICT در کشور؛ رضیب نفوذ  اینرتنت به ۶۰ رسید

شبکه اینرتنت  6G به هوشمندی انسان می شود؟

ــازمان فناوری اطالعات ایران، نتایج پنجمین طرح آمار گیری دسترسی خانوارها و  س
ــتفاده افراد از فناوری اطالعات را منتشر کرد. برمبنای این آمارگیری، ضریب نفوذ  اس

اینترنت در کشور به ۶0 درصد رسید.
ــتفاده افراد از  ــی خانوارها و اس نتایج پنجمین دوره از اجرای طرح آمارگیری دسترس

فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط به سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
ــاوری اطالعات و  ــتفاده افراد از فن ــی خانوارها و اس پنجمین طرح آمارگیری دسترس
ــازمان فناوری اطالعات ایران در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط  ــفارش س ارتباطات به س
ــع آوری آمار و اطالعات مرتبط با  ــد و هدف از اجرای آن، جم ــز آمار ایران اجرا ش مرک
دسترسی خانوارها به فناوری اطالعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از فناوری 
اطالعات براساس ۱۹ شاخص )نشانگر( توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات 

)ITU( بوده است.
ــاکن، گروهی  ــری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی س جامعه آمارگی
ــال ۱۳۹۶ بوده و روش آمارگیری،  ــهری و روستایی در س ــه ای در مناطق ش و مؤسس

نمونه گیری و آمارگیری از ۲5000 خانوار کشور و در حدود ۱00.000 نفر بوده است.
هدف کلی از اجرای این طرح برآورد ضریب نفوذ اینترنت کشور در سال ۱۳۹۶ است. بر 
اساس این طرح از مجموع جمعیت کشور تعداد ۴7.۹ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند 

که نشان می دهد 5۹.7 درصد جمعیت کشور از اینترنت استفاده کرده اند.
ــه با ضریب نفوذ ۴5.۳ درصدی سال  ــال ۱۳۹۶ در مقایس ضریب نفوذ ۶۴ درصدی س

۱۳۹۴ بیانگر رشد ۴۱.۳ درصدی نسبت به دوره قبل است.
نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی به شکل نشریه ای 
مستقل و به شکل الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران 
ــر شده است و قابل دسترسی و دانلود است. این گزارش در درگاه پایش جامعه  منتش

اطالعاتی به نشانی mis.ito.gov.ir قابل مشاهده و دریافت است.

ــگران بر این باورند که برقراری شبکه نسل ششم اینترنت با بهره گیری از هوش  پژوهش
مصنوعی قادر است توانمندی های مغز انسان را شبیه سازی کند.

با اینکه در طول سال های اخیر شرکت های مخابراتی مختلف برای توسعه زیرساخت های 
الزم برای برقراری نسل پنجم اینترنت 5G در رقابت تنگاتنگ به سر می برند، حاال به نظر 
می رسد که برخی کشورهای پیشتاز همچون کره جنوبی قصد دارند که از سایر شرکت ها 
و اپراتورهای مخابراتی رقیب خود که هم اکنون در حال توسعه و برقراری شبکه 5G در 
کشورهای مختلف هستند، سبقت گرفته و گوی رقابت را از آنها بربایند تا بدین ترتیب 

بتوانند در راه اندازی و توسعه فناوری های مربوط به شبکه ۶G پیشتاز باشند.
حاال به تازگی پژوهشگران دریافته و اعالم کردند که نسل ششم اینترنت همراه قادر است 
با بهره گیری از فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی دسترسی 
از راه دور، لحظه ای، سریع و بی سیم را بسیار بهتر از نسل پنجم اینترنت برای کاربران 
به ارمغان بیاورد و توانمندی های مغز انسان را شبیه سازی کند و مجموعه گسترده ای از 

کارهای علمی و صنعتی پیشرفته مورد نیاز کاربران را انجام دهد.

طبق گزارش وب سایت venture beat، در گزارش جدیدی که این کارشناسان منتشر 
کرده اند برآورد شده است که تا سال ۲0۳۶ میالدی رایانه هایی با قدرت محاسباتی معادل 
مغز انسان تنها به قیمت یک هزار دالر به کاربران فروخته و عرضه خواهد شد این در حالی 
است که هم اکنون قیمت یک گوشی هوشمند یک هزار دالر است. بنابراین انتظار می رود 
ارتباطات نسل ششم اینترنت ۶G موجب شود دسترسی به این نوع رایانه ها با این حجم از 
توانمندی محاسباتی بسیار سریع تر و آسان تر از حد تصور کاربران صورت بگیرد و تمامی 
ــنگین و طاقت فرسای محاسباتی را با بهره گیری از هوش مصنوعی و با  فعالیت های س

قابلیت های مغز انسان انجام دهد.
چندی پیش بود که گزارش هایی مبنی بر تالش بزرگترین شرکت مخابراتی فعال در کره 
جنوبی برای برقراری نسل ششم شبکه اینترنت ۶G منتشر شد تا با همکاری اپراتورهای 
بزرگی همچون نوکیا و ریکسون به توسعه تکنولوژی استانداردها، پروتکل ها و قوانین مربوط 
به نسل بعدی شبکه اینترنت همراه بپردازد و این کشور را تبدیل به نخستین پیشگامان 

جهان در این صنعت کند.
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وزیر ارتباطات در اجالس تابستانی داووس:

اقتصاد دیجیتال فرصتی برای توسعه همکاری های بین املللی و رسمایه گذاری های مشرتک است

  گام جهانی شدن شتاب گرفته است
لی که چیانگ، نخست وزیر چین، در آیین گشایش این مجمع اظهار کرد: اقتصاد چین 
در شش ماهه نخست سال جاری میالدی به طور کل با ثبات بوده و در یک فاصله زمانی 

منطقی حرکت کرده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت اصلی اقتصاد چین گرایش با ثبات و رو به مطلوب را حفظ 
ــت، گفت:  شاخص های اقتصادی نیز با رقم پیش بینی شده هماهنگ است،  کرده اس
ــهرها و  ــت و درصد بیکاری در ش ــتغال زایی نیز به طور پی در پی افزایش یافته اس اش

شهرستان ها در ماه گذشته در سطح پایین یعنی حدود 5 درصد حفظ شده است.
ــت وزیر چین، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری، هر روز به طور متوسط ۱8  نخس
هزار و ۹00 موسسه جدید در این کشور تاسیس شده و رشد نسبتاً سریع خود را حفظ 
کرده است این داده ها نشانگر نوآوری و کارآفرینی فعال موسسات و اعتماد مردم نسبت 

به بازار است.

آیین گشایش مجمع داووس تابستانی 20۱۹ ، نیمه تیرماه سال جاری با حضور دو هزار نفر از محققان، صاحب منصبان امور تجاری و اقتصادی، سیاستمداران و مسئوالن 
رده باالی کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در شهر بندری دالیان چین برگزارش شد.

در این مجمع بین المللی که با حضور نمایندگان ۱00 کشور جهان برگزار شد از جمهوری اسالمی ایران نیز محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات شرکت کرد.

او با اشاره به اینکه اقتصاد چین نیز با فشار رکود مواجه است، گفت: عدم اطمینان و بی 
ثباتی نیز بیشتر شده است چین درباره وضعیت جدید و پیچیده داخلی و خارجی پیش 
بینی کرده و با آماده سازی، تدابیری را در پیش گرفته تا به طور فعال با این وضعیت جدی 
مقابله کند دامنه بازار چین بزرگ است، منابع انسانی آن نیز بسیار غنی بوده و سرویس و 
تجهیزات صنایع آن کامل است همچنین گرایش خوب رشد اقتصاد چین در مدت طوالنی 

تغییر نمی کند.

لی عنوان کرد: برگزاری مجمع داووس تابستانی در چین از ۳ سال پیش ادامه یافته است 
در زمان تاسیس این مجمع دور جدید انقالب صنعتی در حال ظهور بود اما اکنون گام 
جهانی شدن شتاب گرفته، وضعیت جدید، فناوری نوین و الگوی جدید تجارت به طور پی 

در پی ظاهر شده است.
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ــات بزرگ در بازار برتری خود را حفظ کرده و  ــت که موسس وی گفت: چین امیدوار اس
موسسات متوسط و کوچک بیشتر نیز بتوانند رشد و توسعه برجسته خود را تحقق بخشند 

در این صورت آنها می توانند با تغییرات سریع بازار و صنایع هماهنگ شوند.
نخست وزیر چین اظهار کرد: چین در گذشته پیشنهاد رهبر یا راهنمای جدید را مطرح 
کرد این موضوع تاکنون نیز نقش واقع بینانه داشته است بسیاری از موسسات متوسط و 

کوچک اکنون به موسسات دامنه دار و برجسته تبدیل شده اند.
لی هدف از تشکیل مجمع داووس تابستانی را ایجاد این گونه سکوها عنوان کرد تا انواع 
مختلف بازار، موسسات بزرگ و موسسات نوظهور بتوانند در یک سکو به طور برابر رقابت 

کرده و به طور مشترک به توسعه دست یابند.

  ایران فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه فناوری است 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اجالس تابستانه مجمع جهانی اقتصاد به پیشرفت 

چشمگیر ایران در زمینه استــارت آپ ها اشاره کرد.
 

»محمد جواد آذری جهرمی« پیرامون حضورش در اجالس تابستانه مجمع جهانی اقتصاد 
در دالیان چین، گفت: مطرح کردن دستاورد جوانان ایرانی در مجامع جهانی، افتخارآمیز 

است!
او تاکید کرد که در اجالس تابستانه مجمع جهانی اقتصاد در دالیان چین، در یک نشست 
ــاره به رشد چشمگیر شرکت های استارت آپ در ایران و  علمی حضور پیدا کردم و با اش

زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات، به سواالت حضار پاسخ دادم.

  ارتباطات گسترده اقتصادی در حوزه ICT بین ایران و چین
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران گفت: ایران فرصت بسیار بزرگی 
ــرکت های  ــت و ش ــرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه فناوری اطالعات اس برای س
ــرمایــه گذار می توانند در کنار سود دهی مناسب از جذابیت های الزم در ایران نیز  س
برخوردار باشند.محمد جواد آذری جهرمی، پیرامون سخنانش در اجالس تابستانی مجمع 
ــترده اقتصادی در حوزه ارتباطات و  جهانی اقتصاد در دالیان چین، گفت: ارتباطات گس
فناوری اطالعات بین ایران و چین برقرار بوده و هست. او با اشاره به اینکه همواره ارتباط 
بین شرکت های ایرانی و چینی ارتباط وسیع و گسترده ای بوده است تصریح کرد: اقتصاد 
دیجیتال فرصتی است که برای کشورهای جهان از جمله ایران به وجود آمده است و فضا 
را برای توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک فراهم کرده است و این موضوع 
را هم در مجمع عالی اقتصاد مطرح کردم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، افزود: چین 
پیشرفت قابل توجهی در حوزه فناوری اطالعات داشته است و جزو کشورهای پیش رو در 
این زمینه است ما می توانیم همکاری مفیدی را در بخش های فناوری اطالعات و توسعه 
اقتصاد دیجیتال در ایران و منطقه خاورمیانه به صورت دو جانبه و حتی چند جانبه با حضور 

سایر کشورها پیش ببریم و در این زمینه مذاکراتی هم داشته ایم.

  راه اندازی بازار بین المللی
آذری جهرمی  در بخش دیگری از سخنانش گفت که توسعه همکاری های بین المللی با 
چین مد نظر است و برنامه عملیاتی که اکنون پیگیری می کنیم ایجاد یک بازار منطقه ای 

است که فعالً با عضویت ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان پیگیری می شود.
او ادامه داد: در رابطه با برنامه تعامالت اقتصادی با چین نیز در این حوزه پیگیر هستیم 
ــیده است توافقات کلی در توسعه  ــت ولی هنوز به نتیجه نرس و مذاکرات در جریان اس
همکاری های اقتصادی وجود دارد اما در جزئیات نیاز به مذاکره و پیگیری بیشتری است 

که اکنون در جریان است.

اقتصاد دیجیتال فرصتی اس��ت که برای کش��ورهای جهان 
از جمله ایران به وجود آمده اس��ت و فضا را برای توس��عه 
همکاری ه��ا و س��رمایه گذاری های مش��ترک فراهم کرده 

است...
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موضوع استخراج »بیت کوین« به بحث داغ این روزها در کشورمان تبدیل شده است که به دلیل مصرف باالی برق فعالً از جانب مقامات قضائی ممنوع اعالم شده است، 
اما ما در این گزارش سعی داریم شما را با نحوه شکل گیری و فلسفه وجودی این ارز رمزنگاری شده و فناوری بالک چین که حکم »مادر بیت کوین« را دارد، آشنا کنیم.

هر آنچه که باید درباره »بالک چین« و استخراج »بیت کوین« بدانید

ــده یا اصطالحاً »رمز ارز« است که هنوز مانند پول های  بیت کوین یک ارز رمزنگاری ش
فیزیکی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمی شود اما همان کارکرد را دارد. این 
رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که روشی خاص برای استخراج دارد و ما در ادامه این روش 

را مفصل توضیح می دهیم.
برای آشنایی با بیت کوین ابتدا باید اساس فناوری بالک چین یا زنجیره بلوکی را شناخت.

اگر طی ۱0 سال اخیر بانکداری، سرمایه گذاری و یا ارز رمزنگاری شده )رمز ارز( را دنبال 
کرده باشید، ممکن است با واژه و مفهوم بالک چین که فناوری ثبت تراکنش ها و فناوری 
پشتیبان بیت کوین است، آشنا شده باشید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بالک چین 
باید دانست که بالک چین یک دفتر کل توزیع شده، غیر متمرکز و عمومی است. البته 

فهمیدن نحوه کارایی بالک چین به پیچیدگی فهمیدن جمله قبل نیست.

  بالک چین چیست؟
ــن می نامند؟ بالک چین در  ــت، چرا آن را بالک چی ــیار پیچیده اس اگر این فناوری بس
پایین ترین سطح خود، به معنای واقعی کلمه یک زنجیره از بلوک های دیجیتالی است. 
ــی ما از کلمات »بلوک« و »زنجیره« در این زمینه صحبت می کنیم، در واقع درباره  وقت

اطالعات دیجیتال )بلوک( ذخیره شده در پایگاه داده عمومی )زنجیره( صحبت می کنیم.
بلوک ها در زنجیره بلوکی از قطعات دیجیتالی اطالعات تشکیل شده اند. به طور مشخص 

آنها سه بخش دارند:
۱. بلوک ها، اطالعات مربوط به معامالت مانند تاریـــخ، زمان و مقدار دالری خرید اخیر 

کاربران از سایت های خرده فروش اینترنتی مانند آمازون را ذخیره می کنـــد.
۲. بلوک ها، اطالعات مربوط به اینکه چه کسی در تراکنش ها دخیل است را ذخیره می کند. 
مثالً یک بلوک برای خرید شما از آمازون، بلوک نام مستعار منحصر به فرد شما را همراه 
با سایت آمازون ثبت می کند. بنابراین به جای استفاده از نام واقعی شما، خرید شما بدون 
هیچ اطالعات شناسایی هویت و با استفاده از یک امضای دیجیتال منحصر به فرد مانند 

یک نام کاربری ثبت می شود.
۳. بلوک ها، اطالعاتی را ذخیره می کنند که آنها را از بلوک های دیگر متمایز می کند. مثل 
اینکه دو نفر نام های متفاوتی دارند تا از یکدیگر تشخیص داده شوند، هر بلوک هم یک کد 
منحصر به فرد به نام »هش«)hash( ذخیره می کند که به ما اجازه می دهد آن را از هر 
بلوک دیگر متمایز بدانیم.یک بلوک واحد در بالک چین بسته به اندازه تراکنش ها می تواند تا 
یک مگابایت داده ذخیره کند. به این معنی که یک بلوک واحد می تواند چند هزار تراکنش 

را زیر یک سقف جمع کند.

  بالک چین چگونه کار می کند؟
هنگامی که یک بلوک داده های جدید را ذخیره می کند، در انتها به زنجیره بلوکی اضافه 

می شود. زنجیره بلوکی همانطور که از نامش پیداست، متشکل از چند بلوک متصل شده 
است و برای اینکه یک بلوک به بالک چین اضافه شود، باید چهار چیز اتفاق بیافتد: معامله 
باید رخ دهد، باید تأیید شود، باید در یک بلوک ذخیره شود و در نهایت باید یک »هش« 

به آن بلوک اختصاص داده شود.
ــود، در معرض دید همگان قرار  هنگامی که یک بلوک جدید به بالک چین اضافه می ش
ــت. اگر نگاهی به بالک چین بیت کوین  ــترس اس می گیرد و به صورت عمومی در دس
بیاندازید، خواهید دید که شما به داده های تراکنش، همراه با اطالعات در مورد زمان، مکان 

و کسی که بلوک را به بالک چین اضافه کرده، دسترسی دارید.

  آیا بالک چین خصوصی است؟
همه می توانند محتویات بالک چین را مشاهده کنند، اما کاربران همچنین می توانند رایانه 
خود را به شبکه بالک چین وصل کنند. با انجام این کار، رایانه یک کپی از بالک چین را 
دریافت می کند که به طور خودکار هر زمان که یک بلوک جدید اضافه شود به روزرسانی 

می شود.
ــبکه بالک چین، یک کپی از بالک چین دارد، به این معنی که هزاران یا  هر رایانه در ش
ــخه از یک بالک چین وجود دارد. اگرچه که کپی های  در مورد بیت کوین، میلیون ها نس
بالک چین یکسان هستند، اما انتشار اطالعات در یک شبکه از رایانه ها باعث می شود که 
دستکاری اطالعات خیلی دشوار باشد. در واقع یک هکر برای هک اطالعات بالک چین نیاز 

به دستکاری هر کپی از بالک چین در شبکه دارد!

  آیا بالک چین امن است؟
فناوری بالک چین با چندین روش حافظ مسائل امنیتی است. اول اینکه بلوک های جدید 
همیشه به صورت خطی و با زمان بندی ذخیره می شوند. به عبارت دیگر آنها همیشه به 

انتهای بالک چین اضافه می شوند. اگر نگاهی به بالک چین بیت کوین بیاندازید، می بینید 
که هر بلوک موقعیتی را در زنجیره دارد به نام »هایت« به معنی ارتفاع. در فوریه ۲0۱۹ 

ارتفاع بلوک ها به 5۶۲ هزار رسیده بود.
پس از اینکه یک بلوک به انتهای بالک چین اضافه شد، به عقب برگشتن و تغییر محتویات 
بلوک بسیار دشوار است، چرا که هر بلوک حاوی »هش« مخصوص خود همراه با »هش« 

بلوک قبل از خود است.
کدهای »هش« توسط یک تابع ریاضی ایجاد می شوند که اطالعات دیجیتال را به یک 
رشته از اعداد و حروف تبدیل می کند. اگر اطالعات بلوک به هر نحوی ویرایش شود، کد 

»هش« نیز تغییر می کند.
به همین دلیل است که بالک چین امنیت باالیی دارد. بنابراین اگر یک هکر بخواهد یکی 
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از تراکنش ها در یکی از بلوک ها را دستکاری کند مجبور خواهد بود تمام بلوک های بعد 
از آن را نیز دستکاری کند و برای این کار باید ابتدا کدهای هش هر بلوک را پیدا کند که 

چیزی در حد غیرممکن است.
ــائل ریاضی را برای رایانه هایی که  ــئله اعتماد، شبکه های بالک چین مس برای حل مس
ــبکه بپیوندند و بلوک به آن اضافه کنند، طراحی می کند. این مسائل  می خواهند به ش
ــوند از کاربران می خواهند که خود را قبل از اینکه  که »مدل های اجماع« نامیده می ش
بتوانند به شبکه بالک چین بپیوندند، اثبات کنند. یکی از رایج ترین نمونه های آن »اثبات 
کارکرد«)proof of work( نامیده می شود که توسط بیت کوین به خدمت گرفته شده 

است.
در استخراج بیت کوین، رایانه ها برای »اثبات کارکرد« باید خود را با حل یک مسئله ریاضی 
محاسباتی پیچیده ثابت کنند. اگر یک رایانه یکی از این مسائل را حل کند، برای اضافه 

کردن یک بلوک به بالک چین واجد شرایط می شود.
 )mining(»اما فرآیند اضافه کردن بلوک به بالک چین که جهان رمزنگاری آن را »استخراج
می نامد، آسان نیست. در واقع احتمال حل یکی از این مسائل ریاضی در شبکه بیت کوین 
در فوریه ۲0۱۹ حدود ۱ در 5.8 تریلیون بود! برای حل مسائل پیچیده ریاضی با این میزان 
شانس، رایانه ها باید برنامه هایی را اجرا کنند که به مقدار هنگفتی انرژی )شما بخوانید پول( 

نیاز دارند.
ــات کارکرد« حمله هکرها را غیرممکن نمی کند، اما این کار را تا حدودی بی فایده  »اثب
می کند. اگر یک هکر بخواهد به بالک چین حمله کند، باید مسائل پیچیده محاسباتی 

ریاضی را حل کند که مثل بقیه تنها ۱ در 5.8 تریلیون شانس دارد.

   ارتباط بالک چین با بیت کوین
هدف بالک چین فراهم کردن امکان ثبت و توزیع اطالعات دیجیتال اما بدون امکان ویرایش 

است. فهم این مفهوم می تواند بدون اینکه این فناوری را در عمل ببینیم، دشوار باشد.
فناوری بالک چین برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ توسط »استوارت هابر« و »دبلیو.اسکات 
استورنتا« معرفی شد که دو محقق بودند که در پی پیاده سازی سیستم هایی بودند که 
زمان نشانه گذاری اسناد را نتوان در آنها تغییر داد. اما تقریباً تا دو دهه بعد و قبل از ظهور 
ــد. در واقع اولین ظهور بالک چین و کاربرد آن در  بیت کوین در ژانویه ۲00۹ محقق نش

دنیای واقعی با بیت کوین رقم خورد.
پروتکل بیت کوین روی بالک چین ساخته شده است. در یک مقاله پژوهشی که در مورد 
ارز دیجیتال منتشر شده است، »ساتوشی ناکاموتو« خالق اسطوره ای بیت کوین، آن را به 
عنوان یک سیستم نقدی الکترونیک جدید و همتا به همتا معرفی کرد که به هیچ شخص 

یا سیستم ثالثی اعتماد ندارد.
بر اساس یک مطالعه در سال ۲0۱7 توسط مرکز کمبریج، تعداد کل دارندگان بیت کوین 
ــی از این 5.۹ میلیون نفر می خواهد  ــت. فرض کنید یک حدود 5.۹ میلیون نفر بوده اس

بیت کوین خود را در بازار خرج کند. این جایی است که بالک چین وارد می شود.
هنگامی که پای پول چاپی وسط باشد، استفاده از آن توسط یک سازمان مرکزی، معموالً 
یک بانک مرکزی یا دولت تأیید می شود، اما بیت کوین توسط هیچ کسی کنترل نمی شود. 
در عوض، تراکنش های انجام شده در بیت کوین توسط شبکه ای از رایانه ها تأیید می شوند.

ــخص برای کاالهای خریداری کرده خود از حساب بیت کوین خود  هنگامی که یک ش
پرداخت انجام دهد، رایانه ها در شبکه بیت کوین رقابت می کنند تا تراکنش را تأیید کنند. به 
منظور انجام این کار، کاربران بر روی رایانه خود یک برنامه اجرا می کنند و سعی می کنند 
یک مسئله پیچیده ریاضی به نام »هش« را حل کنند. هنگامی که یک رایانه مسئله را 
حل کند، بلوک را تأیید کرده است و معامله کامل به طور عمومی به عنوان یک بلوک در 

بالک چین ضبط و ذخیره می شود که در این نقطه غیر قابل تغییر می شود.
در مورد بیت کوین و اکثر بالک چین های دیگر، رایانه هایی که بلوک ها را با موفقیت تأیید و 
به بالک چین اضافه می کنند، برای کار خود، رمز ارز پاداش می گیرند که فرآیند این کار و 

نحوه دریافت پاداش در روش استخراج بیت کوین را در ادامه توضیح خواهیم داد.
اگرچه تراکنش ها بصورت عمومی در یک بلوک ثبت می شوند، اما اطالعات کاربر یا ثبت 
ــود. برای انجام معامالت در شبکه بیت کویــن،  ــود یا حداقل کامل ثبت نمی ش نمی ش
شرکـت کنندگان باید یک برنامه را به نام »والت«)wallet( اجرا کنند. هر والت شامل 
دو کلید رمزنگاری منحصر به فرد و متمایز است: یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی. 
ــپرده و از آن خارج می شوند.  ــت که در آن تراکنش ها به آن س کلید عمومی، محلی اس
همچنین کلیدی است که به عنوان امضای دیجیتال کاربر بر روی دفتر توزیع بالک چین 

ظاهر می شود.
کلید عمومی کاربر یک نسخه کوتاه از کلید خصوصی وی است که از طریق یک الگوریتم 
ــت. با این حال، با توجه به پیچیدگی این معادله، تقریباً  ــده اس پیچیده ریاضی ایجاد ش
غیرممکن است که روند را معکوس کرده و یک کلید خصوصی را از یک کلید عمومی تولید 

کرد. به همین دلیل، فناوری بالک چین محرمانه محسوب می شود.
در نهایت فناوری بالک چین به دلیل ایمنی فوق العاده و غیر قابل هک بودن می تواند در 
موارد قابل توجه بسیاری به کار گرفته شود و اول از همه بانکداری را متحول کند. همچنین 
می توان از این فناوری در مواردی از قبیل پزشکی و سالمت عمومی، ثبت اسناد و دارایی، 
صنایع غذایی و انتخابات بهره جست. چرا که امکان تقلب و کالهبرداری در هر یک از این 

موارد را از بین خواهد برد.

  معامالت کارآمد
سر و سامان دادن به معامالت و تراکنش های انجام شده از طریق یک مقام مرکزی ممکن 
ــد. برای مثال اگر در روز چهارشنبه یک تراکنش انجام شود،  ــت چند روز طول بکش اس
ممکن است تا صبح روز شنبه تأیید نشود. در حالی که بانک ها و مؤسسات مالی در ساعات 
اداری و پنج روز یا پنج روز و نیم در هفته کار می کنند، بالک چین ۲۴ ساعته در هفت 

ب��ا توجه ب��ه مطالعات اخیر ش��رکت 
تحقیقات�����ی »االی��ت فیکس��چرز« 
)Elite Fixtures(، هزینه اس��تخراج 
ی��ک بیت کوین ب��ا توجه ب��ه مناطق 
مختلف جهان، بی��ن ۵۳۱ دالر تا ۲۶ 
هزار و ۱۷۰ دالر است که همانطور 
ک��ه می بینی��د ب��ه طور چش��مگیری 
متفاوت اس��ت و موجب می شود در 
برخی نقاط دنی��ا از ارزان بودن برق 
سوءاس��تفاده ش��ود. این هزینه در 
ایاالت متحده نزدیک به ۴۷۵۸ دالر 

است.
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روز هفته کار می کند و معامالت می تواند در حدود ده دقیقه کامل شود و تنها چند ساعت 
پس از آن ایمن می شود. این امر مخصوصاً برای معامالت خارجی و فرامرزی که معموالً 
به دلیل مسائل مربوط به منطقه زمانی و نیاز به تأیید سازمان های مختلف طول می کشد، 

مفید است.

  معامالت خصوصی
بسیاری از شبکه های بالک چین به عنوان پایگاه داده های عمومی عمل می کنند، به این 
معنی که هر کسی با اتصال به اینترنت می تواند فهرستی از تاریخ تراکنش را در شبکه 
مشاهده کند. اگر چه کاربران می توانند جزئیات مربوط به تراکنش ها را بدست آورند، آنها 
نمی توانند اطالعات شناسایی مربوط به کاربران را ببینند. این یک تصور غلط رایج است 
که شبکه های بالک چین مانند بیت کوین، ناشناس هستند، در حقیقت آنها فقط محرمانه 

هستند.
به عبارت دیگر، وقتی یک کاربر تراکنش های عمومی را انجام می دهد، کد منحصر به فرد 
آن موسوم به کلید عمومی به جای اطالعات شخصی در بالک چین ثبت می شود. اگر چه 
هویت فرد هنوز با آدرس بالک چین وی مرتبط است، اما از دستیابی هکرها به اطالعات 

شخصی کاربر جلوگیری می شود.

  تراکنش های امن
ــود، اصالت آن باید توسط شبکه بالک چین تأیید  هنگامی که یک تراکنش ثبت می ش
شود. هزاران یا حتی میلیون ها رایانه به سرعت برای تأیید جزئیات تراکنش دست به کار 

می شوند.
 پس از اینکه یک رایانه تراکنش را تأیید کند، آن را به صورت یک بلوک به بالک چین اضافه 
می کند. هر بلوک در بالک چین حاوی »هش« منحصر به فرد خود و هش منحصر به فرد 
بلوک قبل از خود است. هنگامی که اطالعات در یک بلوک به هر شیوه ویرایش شود، کد 
هش بلوک تغییر می کند. با این حال، کد هش بلوک پس از آن تغییر نمی کند. این اختالف 

موجب می شود که تغییر در اطالعات بالک چین بدون اطالع قبلی بسیار دشوار شود.

  شفافیت
ــخصی در بالک چین خصوصی و محرمانه است، این فناوری تقریباً  با اینکه اطالعات ش

همیشه »منبع باز« )open source( است.

  معایب بالک چین
ــرفت های قابل مالحظه ای برای بالک چین وجود دارد، این فناوری با  در حالی که پیش
چالش های مهمی نیز روبروست. موانع برای استفاده از فناوری بالک چین فقط فنی نیست. 
ــی و نظارتی است. زیرا هزینه زیادی برای طراحی نرم افزارهای  چالش های اصلی، سیاس
مناسب و برنامه نویسی متناسب با این فناوری نیاز است و نظام مالی و زیرساخت های 

کشورها برای استفاده از این فناوری باید دگرگون شود.
ــترده بالک چین وجود دارد را ذکر  در اینجا برخی از چالش هایی که در راه پذیرش گس

می کنیم.

  هزینه فناوری بالک چین
اگرچه بالک چین می تواند در هزینه کاربران صرفه جویی کند، اما این فناوری تا رایگان 
شدن راه زیادی دارد. برای مثال، سیستم »اثبات کارکرد« که بیت کوین برای تأیید اعتبار 
تراکنش ها از آن استفاده می کند، مقدار زیادی انرژی و توان محاسباتی را مصرف می کنـــد. 
مثالً قدرتی که میلیون ها رایانـــه در شبکه بیت کوین مصـــرف می کنند نزدیـــک به 

مصرف انرژی ساالنه کشور دانمـــارک است.
با توجه به مطالعات اخیر شرکت تحقیقاتی »االیت فیکسچرز«)Elite Fixtures(، هزینه 
استخراج یک بیت کوین با توجه به مناطق مختلف جهان، بین 5۳۱ دالر تا ۲۶ هزار و ۱70 
دالر است که همانطور که می بینید به طور چشمگیری متفاوت است و موجب می شود در 
برخی نقاط دنیا از ارزان بودن برق سوءاستفاده شود. این هزینه در ایاالت متحده نزدیک 

به ۴758 دالر است.
با وجود هزینه های گزاف استخراج بیت کوین، کاربران با وجود هزینه برق مصرفی، همچنان 
ــتخراج بیت کوین از  به تأیید تراکنش ها در بالک چین ادامه می دهند، چرا که درآمد اس

هزینه برق مصرفی بیشتر می شود.

  سرعت پایین
بیت کوین یک مورد مطالعاتی ایده آل در مورد سرعت پایین بالک چین است. سیستم 
»اثبات کارکرد« بیت کوین حدود ۱0 دقیقه طول می کشد تا یک بلوک جدید به بالک چین 
اضافه کند. با این سرعت، برآورد شده است که شبکه بالک چین تنها می تواند هفت تراکنش 
در ثانیه را مدیریت کند. اگرچه دیگر رمز ارزها مانند »اتریوم«)Ethereum ( ۲0 تراکنش 
در ثانیه و »بیت کوین کش«)Bitcoin Cash( ۶0 تراکنش در ثانیه مدیریت می کنند که 

بهتر از بیت کوین عمل می کنند، اما آنها هنوز توسط بالک چین محدود شده اند.
این در حالی است که مثالً سرعت »ویزا«)Visa( در پردازش تراکنش ها ۲۴ هزار تراکنش 

در ثانیه است.

  فعالیت غیرقانونی
ــبکه بالک چین، کاربران را از هک محافظت می کند و  در حالی که محرمانه بودن در ش
حریم خصوصی آنها را نیز حفظ می کند، اما امکان فعالیت و تجارت غیرقانونی را نیز فراهم 

می کند.
ــده استفاده از بالک چین در معامالت غیرقانونی، احتماالً »جاده  بارزترین نمونه ذکر ش
ابریشم« )Silk Road( است که یک بازار اینترنتی »وب تاریک«)dark web( بود که 
از فوریه ۲0۱۱ تا اکتبر ۲0۱۳ فعالیت می کرد و توسط اف بی آی بسته شد. این وب سایت 
به کاربران اجازه می داد بدون اینکه ردیابی شوند اقدام به خریدهای غیر قانونی با بیت کوین 

کنند.
مقررات موجود در ایاالت متحده، کاربران را از تبادل ارز آنالین مانند چیزی که بر روی 
بالک چین ساخته شده، منع می کند. چرا که کاربران را ناشناس می کند. در ایاالت متحده 
هنگام تبادل ارز آنالین باید اطالعات مربوط به مشتریان هنگام باز کردن یک حساب ثبت 
شود و هویت هر مشتری تأیید شود تا مشتریان در فهرست سازمان های شناخته شده به 

عنوان تروریست یا مشکوک به تروریست نباشند.

  نگرانی بانک های مرکزی
ــدرال آمریکا، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی  ــن بانک مرکزی از جمله بانک ف چندی
انگلستان تحقیقات خود را در مورد ارزهای دیجیتال آغاز کرده اند و همگی در مورد توانایی 
یک سیستم در سر و سامان دادن به معامالت بدون نیاز به نظارت و تأیید بانک مرکزی 

برای کنترل ارزش و امنیت سیستم شک دارند.

  قابلیت هک
ــبکه های رمزنگاری جدید و شبکه بالک چین مورد حمالت بسیاری از جانب هکرها  ش
قرار می گیرند. »جوزف بونو« پژوهشگر علوم رایانه ای می گوید: این حمالت بسیار دشوار 
است زیرا نیاز به قدرت محاسباتی بسیاری دارد، اما هکرها هم اکنون می توانند به سادگی 

محاسبات را اجاره کنند و نیازی به خرید تمام تجهیزات ندارند.
البته این حمالت به گروهی از استخراج کنندگان یا اصطالحاً »ماینرها« انجام می شود که 

بیش از 50 درصد از شبکه استخراج و قدرت محاسباتی را در اختیار دارند.
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   استخراج بیت کوین
بحث استخراج بیت کوین)mining bitcoin( این روزها در ایران خیلی داغ شده است.

استخراج بیت کوین با استفاده از رایانه های پرقدرت که قدرت حل مسائل پیچیده محاسباتی 
ریاضی را دارند، انجام می شود. به این دلیل به آن استخراج گفته می شود که به همان میزان 

شانس و زحمت زیادی نیاز دارد که برای پیدا کردن طال در معدن طال نیاز است.
استخراج بیت کوین یک کار دو سر سود است. اول اینکه وقتی رایانه ها این مسائل پیچیده 
ریاضی را در شبکه بیت کوین حل می کنند، بیت کوین جدید تولید می کنند و در واقع به 
آنها بیت کوین پاداش داده می شود. دوم اینکه با حل این مسائل ریاضی، ماینرها اطالعات 
مربوط به تراکنش ها را در شبکه پرداخت بیت کوین تأیید می کنند و این شبکه را قابل 

اعتماد می سازند.
ــتفاده از ارزهای چاپی مانند دالر دارند و به آنها اعتماد دارند، چرا که  مردم تمایل به اس
پول های چاپی توسط بانک های مرکزی و دولت ها حمایت می شوند. عالوه بر اینکه بانک 

مرکزی تولید پول جدید را مدیریت می کند و استفاده از پول جعلی را محاکمه می کند.
ــتفاده از پول های چاپی نیز توسط یک مقام مرکزی  حتی پرداخت های دیجیتال با اس
حمایت می شود. برای مثال، هنگام خرید آنالین با استفاده از کارت اعتباری، این تراکنش 
توسط یک شرکت پردازش پرداخت پردازش می شود و عالوه بر ضبط سابقه تراکنش، این 

شرکت ها تأیید می کنند که تراکنش جعلی نیست.
از سوی دیگر بیت کوین توسط یک مقام مرکزی مدیریت نمی شود. در عوض، بیت کوین 
توسط میلیون ها رایانه در سراسر جهان به نام »ماینر« پشتیبانی می شود. این شبکه رایانه ای 

مثل بانک مرکزی عمل می کند.
ــی که ماینرهای بیت کوین یک بلوک جدید از تراکنش ها را به بالک چین اضافه  هنگام
می کنند، بخشی از کار آنها این است که مطمئن شوند که این تراکنش ها دقیق هستند و 

تکراری نیستند و در ازای آن پاداش دریافت می کنند.
حدود ۶00 هزار خرید و فروش روزانه در شبکه بیت کوین، کار ماینرها را دشوار می کند. 
ــود، »پاداش بلوک« نامیده  ــدار بیت کوینی که با افزودن هر بلوک پاداش داده می ش مق

می شود. پاداش بلوک در هر ۲۱0 هزار بلوک یا تقریباً هر ۴ سال تقریباً نصف می شود.
پاداش بلوک در سال ۲00۹، 50 بود. در سال ۲0۱۳ به ۲5 رسید و در سال ۲0۱8 کمتر 

از ۱۲.5 بود و در اواسط سال ۲0۲0، به نصف، یعنی ۶.۲5 می رسد.
با این نرخ نصف شدن، تعداد کل بیت کوین های در گردش به معادل ۲۱ میلیون خواهد 
ــمند شود، اما  ــود که این رمز ارز در طول زمان کمیاب و ارزش ــید و این باعث می ش رس

استخراج آن برای استخراج کنندگان، هزینه بیشتری دارد.

  استخراج بیت کوین چگونه کار می کند؟
همانطور که در باال گفته شد برای استخراج بیت کوین باید دو چیز رخ دهد. اول اینکه تا ۱ 
مگابایت تراکنش شامل چند هزار تراکنش بررسی و تأیید شود. دوم اضافه کردن یک بلوک 
از تراکنش ها به بالک چین که برای آن باید یک مسئله ریاضی محاسباتی پیچیده حل شود 

که »اثبات کارکرد« نامیده می شود.
آنچه که ماینرها در واقع انجام می دهند، تالش برای حل یک مسئله دستگاه اعداد پایه ۱۶ 
یا دستگاه شانزده شانزدهی ۶۴ رقمی به نام »هش« است که کمتر مساوی هِش هدف 

باشد. اساساً یک رایانه استخراج کننده یا همان ماینر باید تمام جواب های ۶۴ رقمی ممکن 
را حدس بزند تا به هش هدف برسد. به عبارت دیگر، این کار یک قمار است.

سطح دشواری بلوک های جدید در زمان نوشتن این گزارش حدود ۶,0۶۱,5۱8,8۳۱,0۲7 
است. به این معنی که احتمال رسیدن رایانه به یک هش، ۱ در ۶,0۶۱,5۱8,8۳۱,0۲7، به 

عبارتی کمتر از ۱ در ۶ تریلیون است.
این سطح در هر ۲0۱۶ بلوک یا تقریباً هر ۲ هفته با هدف حفظ ثبات استخراج، تنظیم 
ــود. به این معنا که هر چه ماینرهای بیشتری برای استخراج رقابت کنند، مسئله  می ش
مشکل تر می شود. مخالفش هم درست است. اگر قدرت محاسباتی از شبکه برداشته شود، 

استخراج ساده تر می شود.
بگذارید یک مثال بزنیم: بیایید بگوییم من به سه تن از دوستان خود می گویم که دارم به 
یک عدد بین ۱ تا ۱00 فکر می کنم و این شماره را روی یک قطعه کاغذ می نویسم و آن 
را در یک پاکت می گذارم. دوستان من مجبور نیستند عدد دقیق را حدس بزنند، آنها فقط 
باید نخستین فردی باشند که می تواند عددی را که کمتر یا مساوی با عدد من است را 

حدس بزنند و هیچ محدودیتی هم برای تعداد حدس های آنها وجود ندارد.
مثالً من به شماره ۱۹ فکر می کنم. اگر دوست اول من عدد ۲۱ را حدس بزند، باخته است، 
چرا که ۲۱ از ۱۹ بزرگ تر است. اگر دوست دوم من عدد ۱۶ و دوست سومم عدد ۱۲ را 
حدس بزند، هر دوی آنها به لحاظ نظری به پاسخ های قابل قبولی رسیده اند و دوست دومم 

بخاطر اینکه عدد نزدیکتری را حدس زده است، به دوست سومم برتری ندارد.
حاال تصور کنید که من نه یک عدد بین ۱ تا ۱00 و نه تنها از سه نفر، بلکه یک عدد در 
دستگاه شانزده شانزدهی ۶۴ رقمی و از میلیون ها ماینر می پرسم. حاال می بینید که حدس 

زدن جواب درست چقدر دشوار است.
اگر احتمال ۱ در ۶ تریلیون به اندازه کافی ناامید کننده نیست، باید بگوییم که ماینرها 
ــند بلکه باید اولین ماینری باشند که به هش درست  ــت برس نه تنها باید به جواب درس

می رسند.
ــتخراج بیت کوین اصوالً بر پایه حدس است، پس استخراج بیت کوین  از آنجایی که اس
به سرعت تولید هش توسط رایانه استخراج کننده بستگی دارد. یک دهه پیش ماینرها 
می توانستند بر روی رایانه های معمولی کار کنند. اما با گذشت زمان، ماینرها متوجه شدند 
که کارت های گرافیکی که معموالً برای بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار می گیرند، در 

استخراج مؤثرتر هستند و واحد پردازش گرافیکی)GPU( در این فرآیند دخیل است.
ماینرها از سال ۲0۱۳ شروع به استفاده از رایانه های طراحی شده سفارشی برای استخراج 

بیت کوین کردند که هزینه آنها بین 500 تا دهها هزار دالر است.
ــتخراج بیت کوین بسیار رقابتی است و تنها با مجموعه ای از رایانه های جدید  امروزه اس
سودآور می شود و هزینه مصرف انرژی رایانه های قدیمی بیش از درآمد حاصل از استخراج 
ــود. حتی جدیدترین رایانه هم به ندرت می تواند با آنچه ماینرها به آن  بیت کوین می ش

»مزرعه استخراج« یا »استخر استخراج« می گویند، رقابت کند.
یک مزرعه استخراج شامل گروهی از ماینرها است که قدرت محاسباتی خود را ترکیب 
کرده اند و بیت کوین استخراج شده را بین هم تقسیم می کنند. تعداد بی شماری از بلوک ها 
به وسیله مزارع استخراج تولید می شوند. در ژوئیه ۲0۱7، مزارع استخراج 80 تا ۹0 درصد 

از قدرت محاسبات بیت کوین را تشکیل می دادند.

امروزه اس��تخراج بیت کوین بس��یار رقابتی است و تنها با 
مجموعه ای از رایانه های جدید س��ودآور می شود و هزینه 
مص��رف انرژی رایانه های قدیمی بیش از درآمد حاصل از 
استخراج بیت کوین می شود. حتی جدیدترین رایانه هم به 
ندرت می تواند با آنچه ماینرها به آن »مزرعه استخراج« یا 

»استخر استخراج« می گویند، رقابت کند.
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  رئیس سازمان فضایی ایران: توسعه بازار را با شهرداری آغاز می کنیم
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: صنعت فضایی عالوه بر حوزه اقتداری، به حوزه اقتصادی 
هم تبدیل شده است، به گونه ای که متوسط رشد اقتصاد فضا در دنیا ۱۳۹ درصد است، 
این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی ۱۹/۴ عنوان شده است و این وضعیت تا دو دهه 

دیگر هم ادامه دارد.

گزارش
ماه

آنچه در سومین رویداد نوآورانه خدمات مکان محور شهری )InnoTehran( گذشت

سومین رویداد نوآورانه خدمات مکان محور شهری )InnoTehran( با هدف ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه  خدمات مکان محور شهری، دوشنبه 
۱۷ تیرماه همزمان با گردهمایی سه روزه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فضایی در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

در این رویداد که با همکاری سازمان فضایی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در 
حوزه خدمات مکان محور شهری مطرح شد.

براری ادامه داد: همه حوزه های فعالیت انسانی مبتنی بر مکان هستند و امروزه شهرداری 
موضوع شهر هوشمند را در پیش گرفته است و ما به دنبال فراهم شدن زیر ساخت ها در 

این حوزه هستیم و امیدواریم بتوانیم اقتصاد این بخش را در کشور افزایش دهیم.
وی گفت: حوزه فضایی، دارای قلمرو زمینی، هوایی و فضایی است که باید در هر سه بخش 
فعال باشیم، البته برای همکاری با شهرداری نیاز به مشارکت استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان داریم.وی ادامه داد: صنعت نوپای فضایی در کشور داریم و در این نمایشگاه 

۱۱0 شرکت فعال حضور دارند که برای حمایت از آنها برنامه های زیادی داریم.
براری در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم هرچه سریعتر سند بخش فضایی در حوزه شهر 
هوشمند تدوین شود و بتوانیم با همکاری هم، یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری 

را به خوبی پاسخ دهیم.

  صندوق نوآوری و شکوفایی در تمام مراحل از استارت آپ ها حمایت 
می کند

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از حمایت کامل این صندوق 
ــتارت آپ ها خبر داد و گفت: ما در صندوق در تمام مراحل از استارت آپ ها حمایت  از اس

می کنیم.
ــیاوش ملکی فر با بیان اینکه اگر بتوانیم با برگزاری این رویدادها به تعامل بین  دکتر س
سازمان ها در جهت رفع نیازهای حوزه فضایی کمک کنیم، توانسته ایم به هدفی که مدنظر 
داریم جامعه عمل بپوشانیم، به طرح این سوال پرداخت که اگر مجموعه ای شرکت دانش 
بنیان نباشد و فقط یک استارت آپ یا شرکت فناور نوپا باشد آیا صندوق نوآوری و شکوفایی 

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی، گفت: تالشمان بر این است که با همکاری صندوق 
نوآوری این بستر شکل بگیرد، همچنین رفع موانع و تسهیل گری برای بخش خصوصی را 
در برنامه داریم که از سازمان نظام صنفی رایانه ای برای این کار کمک می گیریم، همچنین 

می خواهیم توسعه بازار را با شهرداری آغاز کنیم.
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ــکوفایی در هر مرحله ای از  از آن حمایت می کند یا نه؟گفت: ما در صندوق نوآوری و ش
استارت آپ ها حمایت می کنیم. وی افزود: استارت آپ ها اگر بتوانند معامله ای صورت دهند 
به صورت مستقیم آنها را حمایت می کنیم اما، از آنجا که استارت آپ ها در مراحل اولیه رشد 
خود عموما در شتابدهنده ها و یا مراکز رشد مستقرند که گاهی اوقات حتی ماهیت حقوقی 
مشخصی هم ندارند در این مرحله نمی توانیم حمایت مستقیمی داشته باشیم اما از طریق 

شتابدهنده های دانش بنیان آنها را حمایت می کنیم.

  پروژه »تهران هوشمند« تا سال ۱۴00 اجرایی می شود
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: فاز اول پروژه »تهران 
هوشمند« که برنامه اصلی شهرداری تهران است؛ سه ساله بوده و قرار است تا سال ۱۴00 
ــازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری  اجرایی شود.محمد فرجود، مدیرعامل س
تهران، با بیان اینکه تهران در حال تبدیل شدن به یک ابر شهر است گفت: این کالنشهر 
چالش های زیادی دارد. از مهمترین این چالش ها می توان به ترافیک، آلودگی هوا، مصرف 
انرژی و... اشاره کرد که به نظر می رسد یکی از راهکارهای حل این آسیب ها در ابعاد وسیع، 
بحث شهر هوشمند است.وی ادامه داد: از سوی دیگر، شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین 
نهاد متولی مدیریت شهر تهران با ساختار متمرکزی که دارد یک بازار جدی برای هرگونه 
نوآوری است. در حالی که کارهای زیادی در این حوزه انجام شده اما زیرساخت های فعلی 

شهر تهران گویای آن است که هنوز هم جای کار بسیار در این شهر وجود دارد.

فرجود، پروژه »تهران هوشمند« را برنامه اصلی شهرداری تهران دانست و گفت: فاز اول 
این پروژه سه ساله بوده و قرار است تا سال ۱۴00 اجرایی شود. در این رابطه شهرداری 
تهران، حدود ۱0 سرفصل در حوزه های مختلف و در 50 پروژه با مشارکت بخش دولتی 
و خصوصی تعیین کرده است.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران، ادامه داد: یکی از ۱0 سرفصل پروژه تهران هوشمند، مربوط به حوزه اکوسیستم 
نوآوری و حرکت به سمت افزایش ظرفیت نوآوری در این حوزه است. اعتقاد ما بر این است 
که شهرداری در برخورد با این اکوسیستم به جای تصدی گری باید در جهت حمایت و 
همکاری حرکت کرده و به عنوان یک نهاد عمومی باید تالش کند تا فضا برای فعالیت 

دیگران نیز فراهم شود.
فرجود ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه را مقدمه این کار خواند و اظهار کرد: ارائه فناوری هایی 

که دردی از مشکالت شهری دوا کند مدنظر ماست. در این خصوص همکاری هایی را با 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد آغاز کرده ایم و در نظر داریم مراکزی تحت عنوان 
فناوری های شهری ایجاد کنیم که نخستین مرکز را ایجاد کرده ایم تا از بازیگران حرفه ای و 

دست اندرکاران این حوزه دعوت کنیم تا در این فضا به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: در حوزه تجمیع فعالیت های نوآورانه شهری هم کارهایی صورت گرفته است. 
ــت که بتوانیم مناطق نوآوری را در شهرداری ایجاد و بسترهایی را برای  هدف ما این اس

فعالیت های نوآوری و بهبود فضای کسب و کار در شهرداری تهران مناسب سازی کنیم.

 مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران در پایان اظهار کرد: در 
حوزه داده ها و شفاف سازی و استقرار نظام و سیستم اطالعات مکانی شهرداری نیز وارد 
همکاری با سازمان های اجرایی مربوطه شده ایم و همکاری هایی را نیز با سازمان فضایی 

ایران در دستور کار خود قرار داده ایم.

گفتنی است، مهدی محبوبی، معاون اطالعات مکانی سازمان فاوای شهرداری، توضیحاتی 
پیرامون نحوه  اجرای طرح اطالعات مکانی سازمان فاوای شهرداری پرداخت.
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گزارش
 ویژه

  عامل اصلی در تحول دیجیتال نوآوری است
به گزارش خبرنگار سیتنا، در مراسم افتتاح این کارگاه بین المللی، سمیر شارما، مشاور ارشد 
اتحادیه جهانی مخابرات طی سخنانی گفت: هر ساله افراد بیشتری مفهوم دستیابی به 
خدمات دیجیتال را با استفاده از پوشش شبکه  حداکثری و کیفیت بهتر به دست می آورند.
وی ادامه داد: از این طریق پتانسیل ها رشد پیدا می کنند، تا ارائه  خدمات مطلوب تر در 
ــرویس های جدید که به صورت آنالین قابل استفاده  ــود و  س دنیای دیجیتال فراهم ش

خواهند بود ایجاد شوند.

  اقتصاد دیجیتال جهانی، ارزشی بیش از سه تریلیون دالر دارد
ــه تریلیون دالر را داراست  ــی بیش از س وی افزود: اقتصاد دیجیتال جهانی، امروزه ارزش
مدل های کسب و  کار جدید در نتیجه  اقتصاد دیجیتال ایجاد شده اند.شارما اضافه کرد: 
شکاف مهارتی دیجیتال و مهارت های دیجیتال به منظور کسب فرصت های شغلی در 

جهان فعلی دارای اولویت است.

اقتصاد دیجیتال جهانی، ارزشی بیش از سه تریلیون دالر دارد

اقتصاد دیجیتال، تسهیل گر برای ایجاد درآمدهای ملی و افزایش کیفیت زندگی است

ظرفیت سازی برای اشتغال با توسعه  مهارت های دیجیتال میسر است

در کارگاه بین املللی »ظرفیت سازی و مهارت افزایی برای تحول دیجیتال در اقتصاد دیجیتال« مطرح شد:

 رشد رسیع اینرتنت، به کاالیی شدن خدمات دیجیتال رسعت داده است

کارگاه بین المللی »ظرفیت سازی و مهارت افزایی برای 
تح�ول دیجیتال در اقتصاد دیجیتال«، با هدف فراهم 
آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای آموزش نیروهای 
ماهر در این حوزه، توس�ط دانشکده  پست و مخابرات 
و با همکاری اتحادیه  جهانی ارتباط�ات )ITU(، آغاز 
بکار کرد. به گزارش خبرنگار سیتنا، کارگاه بین المللی 
»ظرفیت سازی و مهارت افزایی برای تحول دیجیتال در 
اقتصاد دیجیتال«، با هدف فراهم آوردن زیرساخت های 
مورد نی�از برای آموزش نیروهای ماه�ر در این حوزه، 
توسط دانشکده  پست و مخابرات و با همکاری اتحادیه  
جهانی ارتباطات )ITU(، از روز شنبه ۱5 تیرماه ۹8 در 
محل هتل فردوسی تهران آغاز بکار کرد و تا ۱۹ تیرماه 

ادامه داشت.

مشاور ارشد اتحادیه جهانی مخابرات در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر 
بیش از ۱00 کشور در برنامه های آموزشی تحول دیجیتال یونسکو مشارکت دارند، در 
ــت که کشورها را به مسیر جدید  ــتراتژی ICT مهمترین برنامه ای اس همین حال، اس

هدایت می کند.

او با تاکید بر اینکه امروز همه کشورها به دنبال تحول دیجیتال هستند، اظهار کرد: دسترسی 
و مهارت در تحول دیجیتال، امروز اهمیت باالیی دارد، با این حال عامل اصلی در تحول 
دیجیتال نوآوری است.شارما با تاکید بر اینکه امروز برای تمرکز بر آینده باید به تکنولوژی 
توجه کنیم، تصریح کرد: این تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است و حتی از نظر امنیتی 
نیز به عنوان یک چالش بزرگ مطرح شده است، چراکه وقتی یک لپ تاپ، دوربین و تلفن 

همراه در یک مکان است امکان اتصال به هر سیستمی وجود دارد.

  رشد سریع اینترنت، به کاالیی شدن خدمات دیجیتال سرعت داده است
ــازمان ملل در  ــو پروویداس، نماینده س ــیتنا، در ادامه، کلودی ــزارش خبرنگار س ــه گ  ب
ــعه  برنامه ها )UNDP( هــم گفت:  تکنولوژی بالکچین بــا  ــرفت و  توس بخش پیش
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بـــه روزرســـانی و ارتقــای امنیـــت تاثیــر شــگرفی بـر اینترنـــت اشیــاء دارد. 
ــتاندارد شده برای  وی افزود: تجهیزات فناوری اطالعات، خدمات ابری، نرم افزارهای اس
اهداف مختلف، اپلیکیشن های مبتنی بر وب و دستگاه و تجارت الکترونیک و پلتفرم های 
دیگر همه در حال تبدیل به کاالهای دیجیتال هستند.وی تاکید کرد: رشد سریع اینترنت 
همزمان با شبکه و پلتفرم های تاثیرگذار، در حال سرعت بخشیدن به کاالیی شدن خدمات 

دیجیتال و توسعه شرایط آن  هستند.

  تاکید بر نقش آفرینی اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصاد
به گزارش خبرنگار سیتنا، در ادامه  این مراسم، دکتر صادق عباسی شاهکوه، رئیس دانشکده 
پست و  مخابرات نیز گفت: توسعه  فناوری اطالعات باعث کاهش بروکراسی است. بازگشت 
سرمایه در این حوزه باالست و اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصاد نقش مهمی دارد. وی ادامه 
داد: پیشرفت تحول دیجیتال اهتمام بیشتری می طلبد که کارگاه حاضر نیز به دنبال توسعه  

مهارت های دیجیتال و پیشرفت این موضوع است.

   به دنبال ظرفیت سازی برای اشتغال با توسعه ی مهارت های دیجیتال 
هستیم

ــاخت الزم ارزیابی نیازمندی ها و  ــی گفت: اقتصاد دیجیتال به دنبال ایجاد زیرس عباس
همراهی بخش خصوصی است. کارگاه حاضر بر این اساس طراحی شده است و به دنبال 

انتقال تجربیات موفق و ظرفیت سازی در راستای توسعه مهارت های دیجیتال است.
ــان کرد: این کارگاه به دنبال ظرفیت سازی برای فعاالن تحول دیجیتال و   وی خاطرنش

توسعه مهارت های دیجیتال برای اشتغال است.

رئیس دانشکده پست و مخابرات در ادامه گفت: پوشش دو اپراتور اصلی به ویژه در مناطق 
روستایی از طریق شبکه  ملی اطالعات گسترش یافته است، شبکه  ملی اطالعات این امکان 

را به شرکت های خصوصی می دهد تا به توسعه  اپلیکیشن های خود بپردازند.

  ایران دومین رتبه  در منطقه مرکزی و  جنوب آسیا از نظر نوآوری است
به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر سید ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
ــخنانی گفت: طبق رتبه بندی GII، ایران دومین کشور  و فناوری اطالعات هم طی س
ــیا از نظر نوآوری است.وی ادامه داد: ایران رشد قابل  برتر در منطقه مرکزی و  جنوب آس
توجهی در زمینه  توسعه  خدمات دولت الکترونیک داشته و توانسته در بخش دولتی، ارایه 
و دسترسی خدمات را به صورت قابل توجهی بهبود بخشد.هاشمی تاکید کرد: دولت ایران 
در حال حاضر ۲0۱ خدمت عمومی و 7۳۴ خدمات مخصوص به صورت الکترونیکی ارایه 
می کند که این خدمات از قوه قضاییه تا حوزه  کشاورزی، آموزش های سالمت و فرهنگ را 
 GSB شامل می شود.معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مرکز  تبادل دولت الکترونیک
در سال گذشته بیش از ۳۱5 میلیون  تبادل را انجام داده است و در حال حاضر ۴۴ سازمان 
ــرویس هایشان را به بخش های مختلفی  ــتند و س در حال ارایه  خدمات به GSB هس
همچون بانک مرکزی، پلیس و غیره ارایه می دهند.وی افزود: یـکی از حساس تــرین و 
مهم ترین بخش های این پروسه دسترسی به اطالعات است که برای حفظ و  جلوگیری از 

سوء استفاده های احتمالی، باید مدنظر قرار گیرد.

  اقتصاد دیجیتال، تسهیل گر برای ایجاد درآمدهای ملی و افزایش کیفیت 
زندگی  است

وی ادامه داد: تمرکز  ما در آینده بر روی اقتصاد دیجیتال است که آن را به عنوان تسهیل گر 
برای ایجاد درآمدهای ملی و توسعه ی کیفیت زندگی مدنظر داریم.هاشمی افزود: هر جا که 
همکاری بین تمام بازیکنان و سهامداران با هماهنگی بیشتر صورت پذیرد نتیجه   بهتر با 
بازدهی مطلوب تر برای منافع بشریت اتفاق می افتد.وی تاکید کرد: با اعتماد به توانمندی 
هایمان فرصت های جدید در حوزه  همکاری های بین المللی را می پذیریم و با متخصصان 
ــان ها در حوزه های مهم  ــوان و نوآوری های بخش خصوصی، به دنبال بهبود راندم ج

همچون فرصت های جدید شغلی و افزایش درآمد ملی هستیم.



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 ۹ تا ۱2 سپتامبر20۱۹ معادل
 ۱8 تا 2۱ شهریور ۱3۹8 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 ۲0 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 ۱000 فرانک سوییس می باشد. 
ــراژ غرفه ها تنها می تواند ۹ ، ۱۲، ۱8  مت
ــد. به ازای هر  ــر مربع باش ، ۳۶ و 50 مت
سه متر مربع یک نفر از شرکت غرفه دار 
ــت. به عنوان  امکان حضور خواهد داش
مثال در ۹ متر مربع غرفه، ۳ نفر امکان 
دریافت کارت غرفه دار خواهند داشت و 
به ازای هر ۳ 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 -۴day 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 -۱day Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور یک روزه در یکی از ۴ 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: ۶۶۱۲800۹/۶۶۱۲8055-0۲۱   شماره همراه: 0۹۱۲8۲۱۶۶58

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

 Access Pass prices:

Category )CHF(           Pre-Registration Rate

Executive                                        2,500
Forum                                                     ۱,000
Forum ۱ Day                                         500

Exhibition                                          5
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بــازار

نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس:

در دراز مدت، شاهد کاهش قیمت گوشی خواهیم بود

زمان خرید، اصالت گوشی را استعالم کنید

ساناز توکلی افشار

یک عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، می گوید: شاید در 
ــتری و در کوتاه مدت، شاهد افزایش قیمت گوشی در کشور  اوایل اجرای طرح رجیس
بودیم، اما اجرای این طرح در دراز مدت، مانع رفتن سود در جیب دالالن شد و سود به 

دست آمده به شکل حقوق دولتی در خزانه دولت وارد شد.
دکتر رضا علیزاده، نائب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با سیتنا پیرامون ارزیابی از روند اجرای طرح رجیستری در طول مدت اجرای 
این طرح، گفت: طرح رجیستری قدم بسیار خوبی در کنترل واردات گوشی و پرداخت 

عوارض دولتی بود که وزارت ارتباطات به درستی این طرح را اجرایی و عملیاتی کرد.
ــتری در کنترل واردات و  نماینده  مردم خاروانا و ورزقان در مجلس افزود: طرح رجیس

جلوگیری از قاچاق گوشی بسیار موثر بود و ارزیابی مجلس از این طرح مثبت است.
عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: شاید در اوایل اجرای این طرح و 
در کوتاه مدت، شاهد افزایش قیمت گوشی در کشور بودیم، اما اجرای طرح رجیستری 
در دراز مدت، مانع رفتن سود در جیب دالالن شد و سود به دست آمده به شکل حقوق 

دولتی در خزانه دولت وارد شد که عاملی برای درآمدزایی دولت به حساب می رود.

اجرای طرح رجیسرتی مانع سودجویی دالالن و عامل درآمدزایی دولت شد

وی در پایان تاکید کرد: با اجرای صحیح این طرح در دراز مدت، شاهد افزایش قیمت 
گوشی نخواهیم بود و امیدواریم در تمام زمینه ها طرح های در حال اجرا به خوبی طرح 

رجیستری عمل کنند و تاثیر مثبتی داشته باشند.

ــی تلفن همراه دارند، باید با مراجعه به سامانه  همتا،  خریدارانی که قصد خرید گوش
اصالت دستگاه را استعالم کنند.

ــیم کارت خور با هدف مبارزه  ــنامه دار کردن تجهیزات س ــتری یا شناس طرح رجیس
ــتمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا شد. در رجیستری با استفاده از  سیس
امکانات زیرساختی مخابرات، همه گوشی های فعال اسکن می شوند و با استفاده از کد 
IMEI می توان آن ها را شناخت. این کد مانند شماره شناسنامه برای تلفن های همراه 

است و توسط شرکت سازنده و به شکل منحصر به فرد صادر می شود.
ــال گذشته، به محض  ــتری در طول یک س ــروع به کار کامل طرح رجیس پس از ش
فعال شدن گوشی، تلفن همراهی که به شکل قاچاق وارد کشور شده باشد، شناسایی 
ــده و دارنده گوشی غیرقانونی تنها ۳0 روز مهلت استفاده از شبکه تلفن همراه را  ش
ــت خریدارانی که قصد خرید دستگاه سیم کارت خور دارند، از  دارد؛ بنابراین الزم اس

فعال سازی دستگاه اطمینان حاصل کنند.
از طرفی پیش از فعال سازی گوشی، الزم است از اصالت آن نیز مطمئن شوید. برای 
آگاهی از استعالم اصالت گوشی، ابتدا با هر گوشی دلخواهی کد دستوری 7777#* 
را شماره گیری کنید تا به سامانه همتا متصل شوید و عدد یک که مربوط به استعالم 
اصالت و ارز است را بفرستید. سپس شناسه ۱5 رقمی IMEI گوشی را بدون عالمت 

اضافی وارد و ارسال کنید. نتیجه استعالم اصالت برایتان پیامک می شود.

   حالت های مختلف نتیجه استعالم اصالت گوشی
ــت که گوشی آکبند و قانونی و دارای گارانتی معتبر باشد.  حالت اول برای زمانی اس
مدل، برند و شناسه دستگاه هم داخل پیامک هست و می توان این گوشی را خریداری 

کرد.
در حالت دوم نتیجه استعالم اصالت این است که دستگاه قانونی نیست و در شبکه 
ــرویس نخواهد گرفت. اگر دستگاه غیرقانونی باشد، تنها ۳0 روز به صورت موقت  س

می تواند از خدمات اپراتوری استفاده کند و بعد از آن قطع می شود.
ــت؛ یعنی قباًل از آن  ــت که دستگاه قانونی، اما دست دوم اس ــوم زمانی اس حالت س
ــت. در این حالت در متن پیامک آمده که این دستگاه قباًل با یک  ــتفاده شده اس اس
ــیم کارت روشن شده است. در این مورد هم باید احتیاط کرد که این گوشی را به  س
ــی آکبند به شما نفروشند و هم اینکه مالکیت دستگاه را از طریق انتقال  جای گوش

مالکیت به شما منتقل کنند.
حالت چهارم مربوط به گوشی های مسافری است؛ یعنی گوشی از طریق یک مسافر 
وارد کشور شده و فاقد هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش است. در این حالت باید 

مواظب باشید به اسم گوشی معتبر و یا دارای گارانتی گوشی را خریداری نکنید.
حالت پنجم مربوط به گوشی هایی است که از منطقه آزاد تجاری وارد کشور شده اند و 
صرفاً در مناطق آزاد سرویس می گیرند و خارج از این مناطق به این گوشی ها خدمات 

اپراتوری ارائه نمی شود.
ــت با این پیام مواجه شوید که دستگاه قانونی نیست اما  ــم ممکن اس در حالت شش
مشمول طرح ثبت تلفن همراه هم نیست. اگر دستگاهی که می خواهید بخرید، تلفن 
ــد، نباید این گوشی را بخرید چون در آینده قطع می شود. اما اگر گوشی  همراه باش

نباشد می توانید با سیم کارتتان از آن دستگاه استفاده کنید تا قانونی شود.
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ابزاری با ویژگی شارژ هم زمان سه دستگاه

انتقال خط تولید لپ تاپ های جدید اپل به چین

عرضه نسل جدید آی پدهای 12 اینچی با نمایشگرهای تاشو

به نظر می رسد که اپل قصد دارد خط تولید لپ تاپ های جدید مک پرو را از آمریکا به چین 
منتقل کند.شرکت آمریکایی اپل در سال ۲0۱۳ میالدی تصمیم گرفت خط تولید لپ 
تاپ های مک بوک پرو خود را به آستین تگزاس واقع در ایاالت متحده آمریکا منتقل کند، 
اما حاال با تشدید تنش های سیاسی و تجاری میان ایاالت متحده و چین به نظر می رسد که 
اپل نمی خواهد یکی از محوری ترین محصوالت خود را قربانی جنگ تجاری میان این دو 

کشور کند؛ بنابراین تصمیم گرفته است که تولید آن را به خارج از کشور منتقل کند.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه در گزارشی به این موضوع پرداخته و عنوان کرده 
است که اپل به شرکت Quanta Computer Inc سفارش تولید لپ تاپ های جدید 

۶000 دالری خود را داده و روند تولید آن را در کارخانه چینی خود تسریع بخشیده است. 
ــایر تأمین کنندگان قطعات مورد نیاز مک پرو اپل در آسیا  واحد تولید Quanta به س
مجاورت بیشتری دارد که این امر موجب می شود هزینه های حمل و نقل را برای این غول 

تکنولوژی در مقایسه با حمل قطعات به آمریکا کاهش دهد.
اپل در واکنش به انتشار این خبر به وال استریت ژورنال اعالم کرده که مک پرو جدید در 
آمریکا طراحی و توسعه داده شده و برخی قطعات آن نیز در خاک این کشور تولید می شوند 

اما فرایند نهایی مونتاژ قطعات دیگر آن به چین منتقل خواهد شد.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده بارها به اپل هشدار داده 
و از آنها خواسته بود که خط تولید محصوالت خود را به خاک آمریکا منتقل کند و دولت 
این کشور نیز در راستای جنگ تجاری با چین تعرفه ۲5 درصدی برای محصوالت وارداتی 

از چین اعمال کرده است. 
اپل نیز از کاخ سفید خواسته بود که از وضع این تعرفه های جدید خودداری کند چرا که 
افزایش تعرفه های گمرکی برای واردات محصوالت از چین موجب گران تر شدن قیمت 
آیفون، آی پد، لپ تاپ های مک، آی پاد و اپل تی وی خواهد شد و در نهایت این مصرف 
کنندگان و کاربران آمریکایی خواهند بود که بیشترین ضرر و زیان را متحمل می شوند.با 
اینکه اپل در سال ۲0۱۳ میالدی تصمیم گرفت که تولید مک بوک پرو را در آمریکا ادامه 
ــته چند سال با مشکالت  دهد و برای آن ۱00 میلیون دالر نیز هزینه کرد، بعد از گذش
متعددی در تولید این محصول مواجه شد که از جمله مهم ترین آنها افزایش هزینه های 

حمل و نقل قطعات به آمریکا بود.

شرکت ArizZeus یک شارژر بی سیم جدید ساخته است که توانایی شارژ هم زمان 
ــیار زیاد دارد.این شارژر جدید شباهت زیادی به شارژر  ــه دستگاه را با سرعت بس س
AirPower دارد که قرار بود توسط شرکت اپل عرضه شود، اما هرگز ساخته نشد.
ــمند، هدفون های بی سیم و گوشی های  ــت ساعت هوش ــارژر AirZeus قادر اس ش
ــارژ کند.شارژرهای بی سیم ابزاری  ــمند مجهز به Qi را با سرعت بسیار باال ش هوش
بسیار کارآمد هستند که امکان شارژ سریع تجهیزات الکترونیکی را بدون نیاز به سیم 
رابط فراهم می کنند. اما معموالً این شارژرها حجم کمی دارند و هر بار تنها قادر به 
شارژ یک دستکاه هستند. شارژر AirZeus حجم بسیار کمی داشته و قادر است سه 
دستگاه الکترونیکی را به طور هم زمان شارژ کند.این شارژر با قیمت اولیه ۹۹ دالر و 

اکنون با تخفیف 5۴ درصدی و به قیمت ۳8 دالر عرضه شده است.

پس از اینکه شرکت های مختلف به سمت تولید دستگاه های تاشو حرکت کردند، شرکت 
اپل هم برای ساخت تبلت های جدید خود قصد دارد از محصوالت تاشو استفاده کند.پس 
از آنکه سامسونگ و هواوی محصوالت تاشو خود را معرفی کردند، رسانه های فناوری خبر 
می دهند اپل هم در حال طراحی دستگاهی تاشو برای سال ۲0۲0 است.اپل می خواهد 
ــل جدید آیپدهای ۱۲ اینچی را به صورت تاشو عرضه کند. از طرفی این شرکت هم  نس
برنامه ساخت گوشی های فایو جی خود را آغاز کرده است. این در حالی است که هواوی 
و سامسونگ هر دو، محصوالت فایو جی خود را معرفی کرده اند.با این وجود اپل با تاخیر 
ــال ۲0۲0 نخستین گوشی فایو.جی را ارائه کند. پیش بینی شده که در  قصد دارد در س
این سیستم سرعت انتقال داده تا ۲0 گیگابیت  بر ثانیه برسد. این عامل غیر از تحول در 
رسانه های آینده، تجهیزات مورد استفاده بشر از خانه تا بهداشت، خودرو و بسیاری از موارد 
دیگر را متحول می کند. این سیستم به خانه های خودکنترل و زندگی رباتی و توسعه هوش 
مصنوعی و استفاده از آنها در زندگی شخصی شتاب خواهد داد.شرکت چینی هواوی فعال 
در زمینه توسعه بستر شبکه های مخابراتی فایو.جی از پیشتازان است. شرکت اریکسون هم 
در این زمینه با شرکت هواوی در حال رقابت است. شرکت سوئدی اریکسون می گوید در 

سال ۲0۲۴ نزدیک به دو میلیارد نفر به شبکه فایو.جی دسترسی خواهند داشت.
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سامسونگ در 7 آگوست از موبایل گلکسی نوت ۱0 رونمایی می کند. طبق گزارش ها 
این موبایل در دو نسخه و با نمایشگرهای ۶.۳ و ۶.8 اینچی عرضه می شود که نسخه با 

نمایشگر بزرگتر مجهز به 5G است.
به گزارش انگجت، سامسونگ اعالم کرد دومین رویداد جعبه گشایی خود در سال جاری 

رونمایی گلکسی نوت 10 در دو نسخه
را در 7 آگوست امسال در نیویورک برگزار می کند.

ــا تصاویری از یک  ــود، ام ــرکت هنوز اعالم نکرده چه محصولی رونمایی می ش این ش
قلم منتشر کرده است. به گفته کارشناسان این تصاویر حاکی از آن است که احتماالً 

سامسونگ گلکسی نوت ۱0 را در این رویداد رونمایی می کند.
ــی اس ۱0 مانند بریدگی دوربین سلفی در  طبق شایعات مختلف ویژگی های گلکس
قسمت مرکزی باالی نمایشگر، اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر در موبایل گلکسی نوت 

۱0 نیز وجود خواهد داشت.
ــود. یکی از آنها نوت ۱0 با  ــال جاری عرضه می ش ــخه در س نوت ۱0 احتماالً در ۲ نس
نمایشگر ۶.۳ اینچی و دیگری نوت ۱0 پالس با نمایشگر ۶.8 اینچی است. احتماالً نسخه 

با نمایشگر بزرگ تر مجهز به اینترنت 5G  نیز خواهد بود.
همچنین طبق شایعات به نظر می رسد قلم و دوربین نوت ۱0 نیز نسبت به نسخه های 
ــایعاتی نیز وجود دارد که هیچکدام از مدل های جدید  ــت.البته ش قبلی ارتقا یافته اس
ــونگ جک هدفون ندارند. عالوه بر آن فقط نوت ۱0 پالس قابلیت  موبایل های سامس

اضافه کردن کارت حافظه میکرو اس دی را دارد.

سرفیس تاشوی مایکروسافت در راه است

نوکیا برای بهبود امنیت  سایبری تلفن هایش چه می کند؟

ــو و کوچک از لپ تاپ  ــافت در حال برنامه ریزی برای عرضه یک مدل تاش مایکروس
سرفیس است که دارای یک نمایشگر ۹ اینچی خواهد بود.

ــرکت می گویند سرفیس جدید در  به گزارش دیجیتال ترندز، منابع نزدیک به این ش
نیمه اول سال آینده میالدی در دسترس خواهد بود.فعالً نام Centaurus برای این 
لپ تاپ انتخاب شده و مایکروسافت نمونه اولیه آن را در ماه جاری میالدی در اختیار 
برخی کارکنان خود قرار داده است.قرار است سرفیس جدید همراه با نسخه ای تازه از 
سیستم عامل ویندوز ۱0 به نام Core OS یا WCOS عرضه شود که به ویندوز الیت 
هم مشهور است. این نسخه از ویندوز دارای رابط کاربری خاصی است که برای تسهیل 
ــتفاده از سرفیس دارای نمایشگر تاشو در نظر گرفته شده است.در واقع می توان از  اس
نمایشگر تاشده سرفیس در قالب دو نمایشگر مجزا استفاده کرد و ویندوز الیت هم بر 
 Lakefield همین اساس ارتقا یافته است.این لپ تاپ مجهز به پردازنده ۱0 نانومتری
 LTE اینتل هم خواهد بود که قابلیت اتصال سرفیس جدید به شبکه های نسل پنجم یا

را فراهم می کند. گفته می شود این لپ تاپ می تواند برنامه های اندرویدی را هم اجرا کند 
و با سرویس آی کلود اپل نیز سازگاری دارد.

به تازگی شرکت اچ ام دی گلوبال اعالم کرده است که سرورهای اطالعاتی گوشی های 
نوکیا را تحت تاثیر مسائل امنیتی به فنالند منتقل و جابجا کرده است.

ــایبری و حفاظت از  ــخصی، امنیت س ــا توجه به افزایش روزافزون اهمیت حریم ش ب
اطالعات کاربران، بسیاری از شرکت های فعال در حوزه فناوری در تالشند تا با اقدامات 
و تصمیمات جدید عالوه بر بهبود وضعیت امنیتی محصوالت و گوشی های هوشمند 
ــعه داده شده خود، به اعتماد کاربران و مشتریانشان نیز بیفزایند تا به مرور زمان  توس

متحمل خسارات و ضرر و زیان های قابل توجهی نشوند.
نوکیا که بدون شک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موبایل بود، در 
ــال اخیر با افول چشمگیری مواجه شد که البته به لطف سیاست گذاری های  چند س
درست و هوشمندانه شرکت اچ ام دی گلوبال که حق خرید و فروش گوشی های نوکیا 
ــت در فهرست محبوب ترین برندهای  ــد و باری دیگر توانس را خریداری کرد، احیا ش
ــیار زیادی با سایر  ــمند خود را جا کند. هرچند که هنوز فاصله بس ــی های هوش گوش
شرکت های سازنده موبایل که در طول این سال ها توانسته اند سهم بزرگی از بازارهای 
جهانی را به خود اختصاص دهند، دارد اما بر اساس آمارهای منتشر شده در هر حال 

می توان گفت عملکرد موفقیت آمیز و رو به رشدی داشته است.
ــی که در gizmochina آمده است، حاال از آنجایی که حفاظت از  ــاس گزارش بر اس
اطالعات کاربران در سال های اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، شرکت اچ ام 
دی گلوبال با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است که قصد دارد سرورهای خود را از سنگاپور 
ــه فنالند منتقل و جابجا کند تا بدین ترتیب نقش پررنگ تری در محافظت از حریم  ب

خصوصی کاربران و امنیت سایبری دستگاه های نوکیا ایفا کند.
بدین ترتیب تمامی گوشی های تولید شده تحت برند نوکیا از این پس داده های کاربران 
را به سرورهای حاضر در فنالند منتقل خواهند کرد و گوشی های قبلی نیز با دریافت 
به روزرسانی های جدید، داده های خود را به سرورهای جدید آپلود کرده و انتقال خواهند 

داد.
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OLED عرضه  نوت بوک و تبلت های اپل با نمایشگر

5G توسعه  گوشی هوشمند سامسونگ با فناوری شبکه

گزارش ها حاکی از آن است که اپل در تبلت و نوت بوک های آتی خود از نمایشگر »او 
ال ای دی« استفاده می کند. احتماال دلیل آن نیز کاهش فروش آیفون و اختالل در 

قرارداد خرید ال ای دی از سامسونگ است.
ــتری از  ــگرهای OLED در تعداد بیش ــزارش ورج، احتمال دارد اپل از نمایش ــه گ ب
دستگاه های خود استفاده کند. دلیل این امر هم جبران غرامتی است که به سامسونگ 

)تهیه کننده نمایشگرهای OLED خود( دارد.
این در حالی است که به دلیل کاهش فروش آیفون، اپل نیز کمتر از میزان قرارداد خود 

از سامسونگ نمایشگر خریده است.
 OLED طبق گزارش های مختلف این شیوه بازپرداخت سبب می شود نمایشگرهای

سامسونگ در محصوالتی از اپل مانند نوت بوک و تبلت ها نیز ظاهر شوند.
البته تمام این گمانه زنی ها مربوط به رسانه های مختلف است. اما احتمال دارد این دو 
ــرکت اختالفات خود را تسویه کنند بنابراین اکنون برای تصمیم گیری در این باره  ش

بسیار زود است. اما نمی توان این گزارش ها را غیر واقعی خواند.
اپل از نمایشگرهای با کیفیت برای آیفون »ایکس اس« و »ایکس اس مکس« استفاده 
ــت. اما فروش این دستگاه ها کاهش یافته و شرکت باید نمایشگرهای خریده  کرده اس

شده را در دستگاه های دیگری استفاده کند.
هرچند نمایشگرهای OLED فقط در موبایل ها استفاده نمی شوند اما اپل تابه حال فقط 

از آن در موبایل های خود استفاده کرده است.
ــان پیش بینی می کنند نمایشگرهای OLED در  ــوی دیگر برخی از کارشناس از س
آیفون های ارزان تر و جانشین XR عرضه می شوند این آیفون ها همراه نسخه ای مجهز به 

اینترنت 5G در ۲0۲0 میالدی عرضه می شوند.

ــعه یک مدل جدید گوشی هوشمند  ــد که سامسونگ در حال توس به نظر می رس
مجهز به فناوری شبکه 5G است که گلکسی A۹0 نام دارد.

چندی پیش گزارش های متعددی از سوی رسانه های مختلف منتشر شد که نشان 
ــی هوشمند و پرچمدار سامسونگ که قرار است به فناوری شبکه  می داد تنها گوش
نسل پنجم اینترنت همراه )5G( مجهز شود، گلکسی نوت ۱0 خواهد بود که البته 
ــی اس ۱0 به این فناوری نیز گفته بودند اما تازه ترین  برخی دیگر از تجهیز گلکس
گزارش ها حاکیست که این غول تکنولوژی کره ای در حال توسعه یک مدل گوشی 
ــتیبانی از شبکه 5G تجهیز  ــمند دیگر گلکسیA ۹0 است که به قابلیت پش هوش

خواهد شد.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری، سامسونگ این تصمیم را 
به منظور جلب نظر و توجه خیل بسیار بیشتری از کاربران و آن دسته از مشتریانی 
ــی های پرچمدار صرف کنند،  ــه تمایل ندارند هزینه گزافی برای خریداری گوش ک
اتخاذ کرده است تا سهم خود را در بازارهای جهانی به میزان قابل توجهی افزایش 

دهد.
ــال های اخیر بازارهای جهانی گوشی موبایل به مرحله اشباع  با توجه به آنکه در س

ــابقه ای مواجه شده است، بسیاری  ــیده و برای مدت های طوالنی با رکود بی س رس
از شرکت های تولیدکننده گوشی های هوشمند در تالشند تا با تولید و عرضه یک 

محصول جدید به جمع سازندگان گوشی مجهز به فناوری 5G بپردازند.
بر اساس گزارش وب سایت  androidauthority، تاکنون از جمله گوشی های 
ــوی  ــد و از س ــه قرار بود به فناوری مذکور مجهز باش ــز به 5G ک ــمند مجه هوش
سامسونگ معرفی و رونمایی شود، گوشی پرچمدار گلکسی نوت ۱0 و اس ۱0 بود 
که حاال به نظر می رسد با توجه به پیش بینی افزایش استقبال کاربران و همچنین 
ــابقه کشورهای مختلف برای برقراری هرچه سریع تر نسل  تالش روزافزون و بی س
پنجم شبکه اینترنت همراه 5G، این دو پرچمدار رقیب میان رده دیگری پیدا کرده 

و آن نیز گوشی گلکسی A۹0 خواهد بود.
ــی عالوه بر بهره گیری از قابلیت پشتیبانی از شبکه نسل  ــود این گوش گفته می ش
پنجم اینترنت، از یک دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی و دوربین دوم 8 مگاپیکسلی 

نیز برخوردار خواهد بود.
ــابقه ای  ــته با رکود بی س ــال های گذش از آنجایی که بازارهای جهانی موبایل در س
مواجه شده است، کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیش بینی کرده 
بودند که سهم فروش گوشی های مجهز به فناوری شبکه 5G از 0.5 درصد در سال 
ــالدی افزایش پیدا خواهد کرد و  ــال ۲0۲۳ می ۲0۱۹ میالدی به ۲۶ درصد در س
این بدان معناست که آینده موفقیت آمیز و روشنی پیش روی گوشی های هوشمند 
مجهز به این فناوری قرار دارد و شبکه نسل پنجم اینترنت همراه نیز در سال های 

آینده با پیشرفت و توسعه قابل توجهی روبرو خواهد شد.
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 ۲0۱۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان   اوایل س
ــعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق ۲0۲0 و  ملل برنامه ای را برای توس
ــل پنجم  ــابقه جهانی برای تعیین نس ــماً یک مس فرای آن آغاز کرد. در نتیجه رس
ــاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای  ــد و از آن پس، ش ــبکه موبایل شروع ش ش
ــک به دنبال برقراری و  ــتیم که هر ی 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.
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تاریخ عرضه  گوشی تاشوی هواوی مشخص شد

هشدار جدید اپل: سریعا باتری مک بوک پرو را تعویض کنید!

طراحی مجدد گلکسی فولد به پایان رسید

ــوی هواوی تا سپتامبر سال  ــمی گوشی هوشمند تاش ــد که عرضه رس به نظر می رس
جاری میالدی آغاز خواهد شد. وینسنت پنگ ، معاون ارشد شرکت هواوی در گفتگو 
ــگر وب سایت تک رادار خاطرنشان کرد که گوشی هوشمند تا  و مصاحبه ای با گزارش
ــت و میت ایــکس  ــوی این برند که به صفحه نمایـش انعطاف پذیر مجهـــز اس ش
ــال جاری  ــپتامبر س )Huawei's Mate X( نام دارد، نهایتاً تا یکی دو ماه آینده، س
ــد.وی در ادامه سخنانش افزود: البته احتمال  میالدی، روانه بازارهای جهانی خواهد ش
اینکه این محصول خیلی زودتر نیز به بازار عرضه شود، وجود دارد اما به طور حتم عرضه 
رسمی آن تا سپتامبر صورت خواهد پذیرفت و در دسترس کاربران و عالقمندان قرار 

خواهد گرفت.پیش تر نیز گزارش های متعددی از سوی رسانه ها منتشر شده بود که نشان 
می داد عرضه گوشی تا شوی هواوی تحت تأثیر مشکالت و نگرانی های امنیتی علیه این 
ــرکت چینی به تعویق افتاده است. این گزارش ها همچنین نشان می داد با توجه به  ش
تشدید نگرانی های امنیتی و اعمال محدودیت های جدید علیه هواوی، هواوی تصمیم 
گرفته است که تا زمانی که اوضاع تجارت و همکاری با سایر شرکت ها و کشورهای جهان 
وخیم است، دست نگه دارد و اقدام جدیدی انجام ندهد، چراکه کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری بر این باورند که احتمال دارد این شرکت بزرگ چینی سرانجام 
ــید و تمامی موانع و مشکالت موجود برای فروش  با دولت ترامپ به توافق خواهد رس

محصوالتش و همچنین همکاری با شرکت های مختلف برطرف خواهد شد.
ــایت سی نت، از آنجا که بازار گوشی های هوشمند به مرحله  ــاس گزارش وب س بر اس
ــازنده نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر  ــباع رسیده و شرکت های س اش
نمی دانند باید برای جلب مشتریان بیشتر و رضایت طرفدارانشان چه کار کنند، به سمت 
گوشی های هوشمند تاشو و منعطف روی آورده اند تا شاید بتواند بازار راکد و بی تالطم را 
رونق بخشند و تحوالت عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و شرکت های تولیدکننده 

موبایل به ارمغان بیاورد.
حدود یک سال است که غول های تکنولوژی همچون سامسونگ و هواوی از برنامه های 

خود برای معرفی و عرضه گوشی های هوشمند تاشو و انعطاف پذیر خبر داده اند.
هواوی یکی از نخستین شرکت های تولیدکننده موبایلی بود که اعالم کرد به تولید و 

توسعه گوشی هوشمند تا شوی مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر خواهد پرداخت.

اپل برای تعویض باتری برخی از مدل های لپ تاپ مک بوک پرو ۱5 اینچی خود که  احتمال 
آتش گرفتگی و انفجار دارند فراخوان داده و باتری آنها را، رایگان تعویض خواهد کرد.

شرکت اپل به تازگی با انتشار بیانیه جدید از تمامی کاربران لپ تاپ های مک بوک پرو ۱5 
اینچی که در فاصله بین سپتامبر سال های ۲0۱5 تا فوریه ۲0۱7 میالدی تولید و عرضه 
شده اند، درخواست کرده که لپ تاپ خود را به نزدیک ترین نمایندگی های مجاز این شرکت 
تحویل بدهند تا کارشناسان و متخصصان مربوطه در سریع ترین حالت ممکن، باتری آن ها 
را تعویض کنند. بدین ترتیب کاربران قادر خواهند بود بدون هیچ مشکل و احتمال آتش 
گرفتگی و انفجار در باتری مک بوک پرو خود، به استفاده از لپ تاپشان ادامه داده و از باتری 
جدید آن بهره مند شوند.اپل به صورت جدی از تمامی کاربران مدل های مذکور مک بوک 
پرو تقاضا کرده است که به هیچ عنوان دیگر از دستگاه خود استفاده نکنند و هرچه سریع تر 
با مراجعه به نمایندگی های اپل، باتری لپ تاپ خود را با یک باتری جدید به صورت کاماًل 
رایگان تعویض کنند.بر اساس گزارش گاردین، کاربران لپ تاپ های مذکور قادر خواهند بود 
با مراجعه به وب سایت رسمی اپل ، در قسمت About this Mac ، شماره سریال مک 

بوک خود را وارد کرده و در صورت نیاز، به تعویض باتری آن اقدام کنند.

در بیانیه اپل همچنین ذکر شده است: امنیت، ایمنی و رضایت مشتریان همواره بزرگترین 
ــرکت بزرگ از تمامی کاربران دستگاه های  اولویت اپل بوده و خواهد بود، بنابراین این ش
مذکور درخواست کرده که هرچه سریع تر به نمایندگی های مربوطه مراجعه کرده و به 

صورت کامالً رایگان باتری دستگاه خود را تعویض کنند.

اگر هنوز منتظر عرضه اولین گوشی سامسونگ با نمایشگر تاشو هستید، باید مدت بیشتری 
انتظار بکشید.به گزارش انگجت، منابع نزدیک به سامسونگ می گویند این شرکت ظرف دو 
ماه تغییراتی اساسی در طراحی گلکسی فولد صورت داده و این کار را به اتمام رسانده است.

برای جلوگیری از آسیب دیدن و شکسته شدن نمایشگر این گوشی به علت تازده شدن های 
مکرر، بر روی آن از یک الیه فیلم حفاظتی استفاده شده که کل نمایشگر را می پوشاند و تا 
حاشیه های گوشی را در بر می گیرد. همین مساله باعث می شود تا از جدا شدن تصادفی الیه 
مذکور جلوگیری شود.از سوی دیگر، لوالی این گوشی هم تقویت شده تا مقاومت و استحکام 
بیشتری داشته باشد و درگیری آن با نمایشگر به حداقل برسد. این تغییر شدت انحنای 
نمایشگر را در زمان جمع شدن کاهش می دهد.قرار بود گوشی گلکسی فولد در ماه آوریل به 
بازار بیاید، اما نگرانی از عدم مقاومت کافی نمایشگر آن این تاریخ را به تعویق انداخت. در حال 
حاضر مشخص نیست این گوشی سرانجام چه زمانی در دسترس عالقمندان قرار می گیرد. 
سامسونگ قصد دارد در هفتم آگوست از گوشی گلکسی نوت ۱0 در بروکلین رونمایی کند.
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بــازار

هوآوی 5G  تا پایان امسال به بازار می آید

آی پد تاشو یا آیفون تاشو؛ کدامیک زودتر روانه  بازار می شوند؟

ــت که نسخه مجهز به شبکه اینترنت 5G  گوشی هوشمند  هواوی اعالم کرده اس
Mate ۳0 تا پایان سال جاری میالدی عرضه خواهد شد.

ــرکت های سازنده موبایل در  ــیاری از غول های تکنولوژی و ش با توجه به آنکه بس
ــونگ، ال جی، هواوی، لنوو، نوکیا و غیره در طول یک  ــر جهان نظیر سامس سراس
ــال اخیر بارها از برنامه های خود برای ارائه و عرضه گوشی های هوشمند و سایر  س
ــخن گفته اند، حاال بر  ــل پنجم اینترنت همراه س ــوالت مجهز به فناوری نس محص
ــده در وب سایت GSMarena ، شرکت چینی  ــاس تازه ترین اخبار منتشر ش اس
ــتیبانی از  ــی Mate ۳0 در مدل مجهز به پش ــت که گوش هواوی اعالم کرده اس
شبکه نسل پنجم اینترنت 5G تا ماه دسامبر ۲0۱۹ میالدی روانه بازارهای جهانی 

خواهد شد.
ــمند 5G  متعددی در طول یک سال اخیر از سوی شرکت های  ــی های هوش گوش
تولیدکننده موبایل همچون سامسونگ و هواوی معرفی و رونمایی شده اند که قرار 
است در کشورهایی که به ارائه خدمات مربوط به نسل جدید اینترنت همراه اقدام 

کرده اند، عرضه شده و در دسترس کاربران و عالقه مندان قرار گیرند.
ــمند و  ــی های هوش ــواوی نیز به عنوان دومین تولیدکننده و عرضه کننده گوش ه
ــرکت و اپراتور مخابراتی توسعه دهنده تجهیزات اینترنتی و  همچنین بزرگترین ش
ارتباطی در جهان، سعی دارد نقش خود را برای حرکت به سمت و سوی استفاده 
ــکل و در  ــرعت به بهترین ش ــبکه اینترنت پرس از فناوری های نوین و خدمات ش
ــودآوری  ــن ایفا کند و در کنار آن، به افزایش درآمدزایی و س ــن زمان ممک کمتری

خود کمک کند.

ــد با قابلیت  ــک مدل تبلت آیپد جدی ــعه ی ــد که اپل در حال توس به نظر می رس
پشتیبانی از شبکه 5G و نمایشگر تاشو و انعطاف پذیر است.

با توجه به آنکه در سال های اخیر بازار گوشی های هوشمند و سایر محصوالت مرتبط 
ــل توجهی از لحاظ میزان فروش و درآمدزایی  ــون تبلت با رکود و کاهش قاب همچ
ــرکت های توسعه دهنـــده و غول های تکنولوژی مواجه شده اند، در طول  برای ش
ــته تمرکز ویژه ای بر روی توسعه محصوالت مجهز به فناوری های  ــال گذش یک س
ــبکه نسل پنجم اینترنت 5G کرده اند تا بدین ترتیب بتوانند نظر  نوین همچون ش
و توجه خیل عظیمی از کاربران و عالقمندان به دنیای تکنولوژی را جلب کنند و 

سهم چشمگیری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند.
ــته رقابت تنگاتنگی میان شرکت های تکنولوژی همچون  ــال گذش در طول یک س
ــعه گوشی ها و  ــایر تولیدکنندگان موبایل برای توس ــونگ، اپل، هواوی و س سامس
ــتیبانی از شبکه 5G در گرفته است به گونه ای  محصوالت مجهز به فنــاوری پش
ــود  ــر می ش ــوی منابع مختلف خبری منتش که اخبار و گزارش های متعددی از س
ــان دهنـده تالش بی وقفه آنهـــا برای تولید و عرضه چنین محصـــوالتی  که نش

است.
ــر شده از سوی IHS Markit که در وب سایت  حاال تازه ترین گزارش های منتش
اکونومیک دیلی نیوز نیز آمده است، نشان می دهد که اپل در حال توسعه و طراحی 
ــتیبانی از شبکه نسل پنجم  ــت که به فناوری پش یک مدل تبلت آی پد جدید اس
ــد و به کاربرانش امکان بهره مندی از خدمات شبکه  اینترنت 5G تجهیز خواهد ش

نسل پنجم اینترنت همراه را می دهد.
ــه این آی پد جدید  ــان می دهد که اپل تصمیم گرفت ــن این گزارش ها نش همچنی
ــایر  ــو و انعطاف پذیر نیز مجهز کند تا به رقابت با س ــگرهای اولد تاش را به نمایش

تولیدکنندگان گوشی های تاشو همچون سامسونگ و هواوی بپردازد.
ــریح و توصیف این محصول پیش بینی و خاطرنشان  ــان در تش برخی از کارشناس
ــو و انعطاف پذیر گلکسی  ــی های تاش ــوی اپل همانند گوش کرده اند که آی پد تاش
ــونگ و هواوی میت ایکس خواهد بود که از وسط صفحه نمایش به دو  فولد سامس
ــتفاده از نسخـــه کوچک تر را به کاربر  ــمت تقسیم و خم می شود و امکان اس قس

می دهـــد.

این در حالیست که برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری 
بر این باورند که این محصول بیشتر شبیه به یک لپ تاپ خواهد بود که دو صفحه 

نمایش خواهد داشت و به یک صفحه کلید فیزیکی نیز مجهز است. 
ــگر این آی پد تاشوی اپل در حالت  ــایز نمایش آنها همچنین عنوان کرده اند که س

گسترده همچون سایز نمایشگرهای مک بوک خواهد بود.
پیش تر اخبار منتشر شده از توسعه و عرضه یک مدل گوشی هوشمند آیفون تاشو 
و مجهز به 5G خبر می دادند که حاال باید تا توسعه و عرضه این محصوالت منتظر 
ــو مجهز به نمایشگر تاشو و  ــیم تا ببینیم اپل می خواهد تنها یک محصول تاش باش
انعطاف پذیر را روانه بازارهای جهانی کند یا عالوه بر گوشی آیفون، یک تبلت آی پد 

تاشو نیز توسعه داده و عرضه می کند.
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وقوع یکی از بزرگ ترین عملیات های جاسوسی از اپراتورهای تلفن همراه دنیا

روی آوردن اپل به تصاحب استارتاپ های خارجی!

آن سوی
مرزها

تینا ضمیری آذر

گروهی از هکرها، اطالعات تماس های بیش از ۱0 اپراتور تلفن همراه را در سراسر جهان 
سرقت کرده اند، که این یکی از بزرگ ترین عملیات های جاسوسی در این مقیاس است که 

هدفش حداقل ۲0 شخص در کشورهای مختلف بوده است.
 )Cybereason( وب سایت تک کرانچ گزارش داد که این هک را شرکت امنیتی سایبریزن
کشف کرده و آن را Operation Softcell یا »عملیات سافت سل« نام نهاده است. این 
هک به حدی پیچیده است که کارشناسان این شرکت معتقدند به احتمال بسیار زیاد از 

سوی یک دولت حمایت و راهبری شده است.
اطالعات دزدیده شده شامل ریزداده های تماس های اشخاص با تلفن هایشان بوده که در آن ها 
تاریخ و ساعت تماس و همینطور محل تماس وجود داشته است. محتوای تماس ها نگهداری 
نمی شده و در اطالعات به سرقت رفته هم وجود نداشته است، اما ریز داده های دزدیده شده 

به تنهایی ارزش بسیار زیادی برای جاسوس ها دارد.
در مواردی که نفوذ به اپراتور کشف نشده است، هکرها می توانستند به صورت بی درنگ و در 

لحظه به اطالعات دسترسی داشته باشند و اشخاصی که در این عملیات زیر نظر بوده اند به 
هیچ وجه از سرقت داده های تماس های خود آگاه نمی شدند.

ــرپر )Amit Serper( مدیر شرکت سایبریزن، به نظر می رسد میزان  به گفته آمیت س
نفوذ به حدی بوده که »آن ها می توانستند همین فردا شبکه موبایل اپراتورهای یاد شده را 
خاموش کنند.« اما به نظر می رسد آن ها در این عملیات روی جاسوسی متمرکز بوده اند، نه 

خرابکاری.
هکرها اشخاص مهم دولت ها و ارتش ها را هدف قرار داده اند چرا که تماس های آن ها و محل 

حضورشان اهمیت زیادی داشته است.
این حمله اولین بار یک سال پیش کشف شد، اما آغاز آن به هفت سال پیش برمی گردد. به 
گفته کارشناسان، این حمله در حال حاضر نیز برقرار است و سرورهای هکرها کماکان در 

حال کار و جمع آوری داده اند.
حداقل ۱0 اپراتور در اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه هدف این حمله بوده اند که نامی از آن ها 
برده نشده است. همچنین به نظر می رسد نفوذی به هیچ یک از اپراتورهای آمریکای شمالی 

انجام نشده است.
به گزارش سیتنا و به گفته سایبریزن، هکرها پیش از نفوذ به شبکه اپراتورها و دسترسی به 
پایگاه داده اطالعات تماس ها، در ابتدا با یافتن رخنه در سرورها یا سوءاستفاده از یک حفره 
امنیتی قدیمی تر، موفق به نفوذ در شبکه اپراتورها شده اند. آن ها سپس حساب هایی با سطح 
دسترسی باال در این شبکه ها ایجاد کرده اند که بتوانند با کمک آن ها بعدا به راحتی به شبکه 
وارد شوند. در یک مورد حتی آن ها یک اتصال وی پی ان را برای نفوذ مستقیم، در شبکه اپراتور 

قربانی ایجاد کرده و به این طریق به سرقت اطالعات پرداخته اند.
سایبریزن معتقد است استفاده از تکنیک هایی که به واسطه استفاده از ابزار ATP۱0 که 
سال گذشته یک گروه هک چینی بدنام از آن برای سرقت اطالعات از ناسا، IBM و سایر 
شرکت های آمریکایی استفاده کرده بود، نشان از پیچیدگی این هک دارد، اما از آنجا که این 
گروه ابزارها و متدهای خود را به صورت عمومی منتشر کرده، نمی توان به طور قطع این 

حمله را به آن ها نسبت داد.

اپل تایید و اعالم کرده است که یک شرکت وسائل نقلیه خودران مستقر در دوبی را 
خریداری و تصاحب کرده است.

ــال های اخیر به خصوص در  ــرکت های متعددی از جمله اپل در س از آنجایی که ش
طول یک سال گذشته تالش و تمرکز زیادی بر توسعه و تولید وسایل نقلیه خودران 
و مجهز به فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی داشته اند، حاال به نظر می رسد 
ــترش تکنولوژی های مربوطه و اختصاص سهم بزرگی  که اپل عزم خود را برای گس
از بازار خودروهای خودران جزم کرده تا بتواند در سال های آینده حرفی برای گفتن 

داشته باشد.
بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده در رویترز، اپل به عنوان یکی از بزرگترین 
غول های تکنولوژی در جهان، تأیید و اعالم کرده است که یک شرکت فعال در حوزه 
ــتقر در دوبی را خریداری و تصاحب کرده  هوش مصنوعی و خودروهای خودران مس

است تا بتواند از دانش و تکنولوژی های جدید آن بهره مند شود.
ــرکت های بزرگ فعال در حوزه فناوری استارتاپ های  ــیلیکون ولی، اینکه ش در س
ــت و همین امر  ــوم اس کوچک مرتبط با حیطه فعالیت خود را خریداری کنند، مرس
ــاالت متحده، به  ــت این غول های تکنولوژی عالوه بر خاک ای ــده اس نیز موجب ش
ــعه داده شده توسط شرکت ها و استارتاپ های خارجی نیز  تکنولوژی های نوین توس

چشم بدوزند و در صورت نیاز و تمایل، سهام آنها را خریداری کنند.
ــرفته ای نظیر یادگیری  خودروهای خودران با بهره گیری از فناوری های نوین و پیش
ماشینی و هوش مصنوعی قادر خواهند بود بدون نیاز به راننده، در خیابان و جاده ها 

تردد و سرنشینان خود را جابجا کنند.
غول های تکنولوژی متعددی در سراسر جهان از جمله تسالموتورز، اپل و مایکروسافت 
ــازی در طول چندسال اخیر  ــرکت های بزرگ فعال در حوزه خودروس و همچنین ش
تمرکز خود را بر روی توسعه سیستم خودروهای خودران گذاشته اند تا به مشتریان 

و عالقمندان این حوزه اجازه دهند که در سال های پیش رو، هر چه سریع تر به این 
فناوری دسترسی پیدا کرده و از امنیت بیشتری نیز در خودروهای خودران برخوردار 

شوند.
ــرفت نرسیده است و به  ــایل نقلیه خودران به مرحله تکامل و پیش هنوز فناوری وس
ــازی و همچنین  ــین فعال در صنعت خودروس ــیاری از مهندس همین دلیل نیز بس
غول های تکنولوژی با همکاری یکدیگر در تالشند تا امنیت کامل را برای این فناوری 

به ارمغان بیاورند.
ــوی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده بود که  اخبار و گزارش های متعددی از س
ــکل مواجهند و  ــان می داد خودروهای مبتنی بر فناوری خودران همچنان با مش نش
در بسیاری از موارد نیز موجب بروز تصادف در خیابان و جاده های در حال آزمایش 

می شوند.
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افکت های واقعیت افزوده اسنپ چت فراگیر می شود

کدام پیام رسان در کدام کشورها مخاطب بیشتری دارد؟

کاربران اپل در دام هکرها و مجرمان سایبری نیافتند!

آن سوی
مرزها

به نظر می رسد که اپلیکیشن پیام رسان اندروید مسجز نیز به زودی افکت های واقعیت افزوده 
همچون اسنپ چت را دریافت می کند.

با توجه به استقبال قابل توجه کاربران از افکت های واقعیت افزوده در اپلیکیشن هایی نظیر 
اینستاگرام و اسنپ چت، به نظر می رسد که پیام رسان  های دیگر همچون اندروید مسجز 
)android messeges( نیز قصد دارد این افکت های محبوب و پرطرفدار را به پلتفرم خود 

بیاورد تا نظر و توجه خیل عظیمی از کاربرانش را به سمت و سوی خود جذب کند.
البته به گفته منابع آگاه تعداد این افکت ها در حال حاضر تنها پنج مورد است و کاربران قادر 

خواهند بود در عکس های سلفی با دوربین جلو از این قابلیت جدید بهره مند شوند.
ــایت XDA Developers آمده است، گفته می شود  ــاس گزارشی که در وب س بر اس
افکت های مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده هم اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد و قرار 

است به زودی برای استفاده کاربران این پیام رسان عرضه و قابل دسترسی قرار بگیرد.
ــیاری از کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فناوری بر این باورند با توجه به آنکه  بس
افکت های مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده که برای نخستین بار در اپلیکیشن اسنپ چت 
ــتفاده کاربران قرار گرفت، از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران در  مورد اس

فضای مجازی برخوردار شده است، انتظار می رود که در تمامی اپلیکیشن های پیام رسان مورد 
استفاده قرار بگیرد. بنابراین به نظر می رسد که در ماه های آتی شاهد عرضه این افکت  های 

محبوب در اپلیکیشن های مختلف باشیم.

ــت که برخی از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در برخی از  ــی پوشیده نیس بر کس
کشورهای جهان طرفداران بیشتری دارند.در تازه ترین اخبار و آمارهای منتشر شده از سوی 
محققان و پژوهشگران فعال در حوزه فناوری، از جمله محبوب ترین اپلیکیشن های پیام 
رسان در جهان می توان به واتس اپ، فیس بوک مسنجر، تلگرام، ای مو، وایبر، وی چت، 
کاکائو تاک و الین اشاره کرد.حاال محققان با تحقیقات و نظرسنجی های جدید خود که در 
نخستین ماه سال جاری میالدی یعنی ژانویه ۲0۱۹ صورت گرفته است، دریافته و اعالم 

کرده اند که هرکدام از اپلیکیشن های پیام رسان در کدام یک از کشورهای جهان طرفدار 
ــاس گزارش های پیشین در سال ۲0۱8 میالدی، کاربران تلگرام در  بیشتری دارد.بر اس
کشورهایی نظیر ونزوئال، نیجریه، کنیا، روسیه، اوکراین بسیار بیشتر از سایر کشورهای دیگر 
در جهان هستند. این در حالیست که کاربران کشورهایی همچون فنالند، سوئیس، سوئد، 

دانمارک و نیوزلند کمترین استقبال را از این پیام رسان آبی رنگ مشهور کرده بودند.
ــیه، آمریکای مرکزی و جنوبی، مناطق بزرگی از قاره آفریقا، هند،  واتس اپ: کانادا، روس

عربستان سعودی
فیس بوک مسنجر: ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، نیوزلند، ماداگاسکار، شمال قاره آفریقا، 

مناطقی از اروپا، قسمت هایی از چین
تلگرام: ایران، اتیوپی، ازبکستان

وی چت: چین
ای مو: ترکمنستان

الین: ژاپن
کاکائو تاک: کره جنوبی

وایبر: قسمت هایی از اروپای شرقی

اپل به تازگی با انتشار بیانیه ای خطاب به کاربرانش هشدار داده که در دام هکرها و مجرمان 
سایبری نیافتند.این روزها که حمالت سایبری به حساب کاربری و همچنین نفوذ هکرها 
ــاب های بانکی افزایش روزافزونی یافته است، گزارش های متعددی از  و مجرمان به حس
ــوی کاربران محصوالت اپل و گوشی های آیفون در فضای مجازی منتشر شده است  س
که نشان می دهد هکرها بسیاری از کاربران گوشی های آیفون را قربانی اهداف خود قرار 
داده و با تماس گرفتن از آنها درخواست کرده اند اطالعات حساب بانکی خود را در اختیار 
آنها بگذارند.بر اساس گزارشی که در اپل اینسایدر آمده است، بسیاری از هکرها با کاربران 
گوشی های آیفون و قربانیان موردنظر تماس گرفته و از آنها خواسته اند که با صرف هزینه 
و خریداری گیفت کارت های جدید، اطالعات مربوط به حساب بانکی خود را در اختیار 

آنها قرار دهند.
 Password Harvesting Fishing که مختصرا از عبارت Phishing واژه فیشینگ یا
به معنای »به دست آوردن رمز عبور از طریق طعمه« به دست آمده و ساخته شده است، 
یکی از حمالت سایبری شناخته شده مبتنی بر مهندسی اجتماعی است که با فریب دادن 
کاربران موردنظر اطالعات محرمانه و خصوصی آن ها از جمله رمز عبور، اطالعات حساب 
بانکی، اطالعات شخصی و محتوای به اشتراک گذاشته شده آن ها در شبکه های اجتماعی 
ــماری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در  ــت می آورند.چندی پیش بود که ش را به دس

حوزه امنیت سایبری به کاربران آیفون هشدار دادند که مراقب حمالت فیشینگ و نفوذ 
هکرها باشند تا به اطالعات محرمانه آنها نظیر حساب بانکی، داده های شخصی و غیره 
دسترسی پیدا نکنند.برخالف سایر حمالت سایبری که توسط هکرها و مجرمان سایبری و 
یا بهره گیری از آسیب پذیری های موجود در نرم افزار یا سخت افزار دستگاه های الکترونیکی 
مربوطه صورت می گیرد، حمالت فیشینگ توسط خود کاربر قربانی صورت می پذیرد، 
چراکه هکرها، کاربران را فریب داده تا با دست خودشان اطالعات موردنظر هکرها را تقدیم 
آن ها کنند.حمالت فیشینگ یکی از متداول ترین و آسان ترین روش های سرقت اطالعات 

شخصی، مالی و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.
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آن سوی
مرزها

به کارگیری دوربین هوش مصنوعی برای مقابله با دزدان فروشگاه ها

کمک هوش مصنوعی به کنترل تغییرات آب و هوایی

»نقشه گوگل« شلوغی احتمالی اتوبوس و متروی شما را پیش بینی می کند

ــعبه فروشگاه وال مارت در آمریکا برای  با نصب دوربین های هوش مصنوعی در هزار ش
ردگیری سارقان به خصوص در زمان خروج از این فروشگاه ها تالش می شود.

ــتفاده از هوش مصنوعی برای حفظ امنیت پدیده تازه ای نیست.  به گزارش انگجت، اس
اما استفاده از دوربین های هوش مصنوعی و رایانه هایی برای بررسی تصاویر آنها با هدف 
شناسایی دزدانی که سعی می کنند در زمان خروج از فروشگاه ها اقالمی را به طور مخفیانه 

خارج کنند، هنوز چندان متداول نیست.
فروشگاه زنجیره ای وال مارت قصد دارد در بیش از هزار شعبه خود از این فناوری استفاده 
کند. برنامه هوش مصنوعی مورد استفاده بدین منظور Missed Scan Detection نام 
دارد و اگر برای خروج کاالیی از فروشگاه بدون اسکن شدن بارکد خرید آن تالش شود، 

برنامه یادشده مسئوالن فروش را از این موضوع آگاه می کند.
البته باید توجه داشت که در برخی مواقع این رویداد به صورت سهوی و در اثر بی توجهی 
اپراتور فروش یا خریداران رخ می دهد و هوش مصنوعی یادشده قادر به تشخیص چنین 
موضوعی نیست. قرار است در صورت کسب اطمینان از دقت و موفقیت این سیستم از آن 

به طور گسترده تری در فروشگاه های وال مارت استفاده شود.

گروهی از کارشناسان حوزه آی تی معتقدند که می توان با کمک هوش مصنوعی تا حد 
زیادی با تغییرات آب و هوایی مقابله و شرایط حاد را کنترل کرد.

بیش از ۲0 کارشناس معتقدند که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند با قدرت با 
تغییرات آب و هوایی مواجه شوند.

بر اساس این پژوهش جدید هوش مصنوعی می تواند به مردم کمک کند تا سهم خود را 
در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کاهش دهند. این کارشناسان معتقدند هوش مصنوعی 
ــنتی، از بین بردن انرژی و سوخت های  ــتم حمل و نقل س می تواند مواردی مثل سیس
فسیلی و گازهای گلخانه ای، را کنار بگذارد. افزون بر اینها، هوش مصنوعی می تواند توجه 
افرادی را که به انتشار گازهای گلخانه ای اهمیت نمی دهند به این موضوع جلب کند. 
بر مبنای این براوردها، این اقدامات می تواند منجر به کاهش ۲0 تا ۳7 درصدی انتشار 

گازهای گلخانه ای تا سال ۲050 شود.
این پژوهش توضیح می دهد که چگونه یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی می تواند حتی 
نرخ تولید آلودگی ناشی از تولید مواد غذایی را ارزیابی کند. بر این اساس مصرف کنندگان 
می توانند با دقت مشخص کنند که کدام موارد بیشترین تاثیر منفی را در آلودگی و انتشار 
گازهای گلخانه ای دارند. در سطح خانواده هوش مصنوعی می تواند مشخص کند که نرخ 

تولید گازهای گلخانه ای و الودگی های زیست محیطی تولید شده از هر یک از دستگاه ها 
و لوازم خانگی در چه حد است.

این روزها بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر گرمای بی سابقه هوا شده اند و مشکل گرما 
باعث شده از شهروندان تا گردشگران دچار مشکالتی مثل گرما زدگی شوند. این موضوع 

می تواند نشان دهد که اهمیت به تغییرات آب و هوایی تا چه حد مهم است.

ویژگی جدید نقشه گوگل یا همان »گوگل مپز« می تواند شلوغ بودن احتمالی اتوبوس یا 
قطار مترویی که کاربر قصد سوار شدن در آن را دارد، پیش بینی کند. این امکان به زودی 

در ۲00 شهر در دسترس قرار می گیرد.
به گزارش انگجت، حمل و نقل عمومی برای عموم مردم حیاتی و بسیار کاربردی است، اما 

هیچ کس نمی خواهد در یک قطار مترو یا اتوبوس محصور شود و در شلوغی گیر کند.
سرویس »نقشه گوگل« )Google Maps( به منظور کمک به شهروندان در دانستن 

میزان شلوغی وسیله نقلیه مورد استفاده برای رسیدن به مقصد، شلوغی را پیش بینی 
می کند و آن را به کاربران نشان خواهد داد.

گوگل با استفاده از داده های سفرهای قبلی اتوبوس ها و قطارهای مترو، خلوتی یا شلوغی 
اتوبوس یا قطار بعدی را پیش بینی می کند.

ــامل بیرمنگام، برایتون، بریستول، کمبریج، کاردیف، کاونتری،  این ویژگی  بریتانیا ش
کراولی، ادینبرو، گالسکو، لیدز، لیورپول، لندن، نیوکاسل، ناتینگهام، آکسفورد، ردینگ، 
شفیلد و ساوتهمپتون در دسترس خواهد بود. گوگل قصد دارد پیش بینی های خود را 
ــهر در سراسر جهان بر روی سیستم عامل اندروید و iOS فراهم  برای تقریباً ۲00 ش

کند.
در عین حال »نقشه گوگل« اطالعات تأخیر وسایل نقلیه عمومی را به طور زنده نمایش 

می دهد.
گوگل اعالم کرده است که این برنامه جزئیات بیشتری را درباره اینکه آیا اتوبوس شما 
تأخیر خواهد داشت یا نه و اینکه چقدر باید انتظار بکشید، ارائه می دهد و همچنین بر 

اساس شرایط ترافیک پیش بینی دقیق تری از مدت سفر خواهد داشت.
»نقشه گوگل« همچنین به کاربران نشان خواهد داد که اتوبوس یا قطاری که تأخیر کرده، 

هم اکنون کجاست، بنابراین کاربران تکلیف خود را می دانند.
کاربران با این ویژگی حداقل قادر خواهند بود حرف دقیق تری راجع به زمان رسیدنشان 
به دیگران بگویند و یا در صورت اطالع از شلوغی بیش از حد، مسیر دیگری را انتخاب 

کنند.
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بدافزار تازه در کمین دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء

آمازون ربات های بسته بندی استخدام کرد

اروپایی ها خواستار نظارت بر ارز دیجیتال فیسبوک شدند

آن سوی
مرزها

کارشناسان امنیتی به تازگی از انتشار یک بدافزار جدید خطرناک خبر داده اند که قادر 
ــیاء )IoT( را هک کند و هکرها به  ــت دستگاه های هوشمند مبتنی بر اینترنت اش اس
ــوی رسانه های  اطالعات موجود در آن نفوذ پیدا کنند.این روزها که اخبار متعددی از س
مختلف مبنی بر انتشار بدافزارهای جدید و پیشرفته و نفوذ و دسترسی مجرمان سایبری و 
هکرها به اطالعات و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی منتشر می شود، بسیاری از 
کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری در تالشند تا با کشف و پیدا کردن 
بدافزار، آسیب پذیری و حفره های امنیتی جدید بتوانند امنیت دستگاه های هوشمند را 
افزایش داده و به شرکت های توسعه دهنده نرم افزار و سخت افزارهای مختلف هشدار دهند 
که هرچه سریع تر مشکالت مربوطه را برطرف کنند.حاال به تازگی گزارش های جدیدی 
در وب سایت زد دی نت منتشر شده است که نشان می دهد بدافزار جدیدی تحت عنوان 
سیلکس )Silex( قادر خواهد بود تمامی دستگاه های الکترونیکی و گجت های هوشمند 
مبتنی بر اینترنت اشیا )IoT( را هک کند و به هکرها و مجرمان سایبری پشت پرده آن 
این امکان را بدهد تا به اطالعات خصوصی و حریم شخصی کاربران دسترسی و نفوذ پیدا 
کنند.آمارها حاکیست که بالغ بر دو هزار دستگاه تاکنون با این بدافزار جدید از کار افتاده و 
در ظرف تنها چند ساعت توانایی خود را برای اتصال به اینترنت و همچنین سایر امکاناتش 
از دست داده است. بر اساس گزارش هایی که تاکنون ارائه شده است، این بدافزار تاکنون 

بالغ بر ۳50 دستگاه هوشمند و الکترونیکی را هک کرده است.
حمالت بدافزارها، باج افزارها و ویروس های رایانه ای که در سال ۲0۱7 در مقایسه با سال های 
گذشته به بیش ترین حد خود رسیده بود، حاال بر اساس تازه ترین تحقیقات صورت گرفته، 
پیش بینی شده است که سال جاری میالدی حمالت سایبری توسط بدافزارهای جدید 

رکورد خواهند زد.
محققان و متخصصان امنیت سایبری پیش تر اعالم کرده بودند که بالغ بر ۱00 میلیون 

دستگاه الکترونیکی که قابلیت پشتیبانی از اینترنت اشیا )IoT( را دارند، در معرض هک 
شدن و حمالت سایبری و بدافزاری قرار دارند.

این وسایل الکترونیکی که شامل رایانه، گوشی هوشمند، اسپیکر هوشمند و سایر گجت های 
متصل به اینترنت می شوند، به هکرها و مجرمان سایبری این امکان را می دهد تا به اطالعات 

و داده های شخصی و خصوصی کاربران دسترسی پیدا کنند.
ــال  بدافزارها، باج افزارها و حمالت DDOS از جمله تهدیدهای امنیتی بودند که از س
۲0۱۶ کاربران فضای مجازی را در معرض خطر حمالت سایبری قرار داده اند و موجب لو 

رفتن اطالعات شخصی و محرمانه آن ها شده است.
ــرکت مک آفی نیز در گزارش خود  ــان و تحلیلگران فعال در ش برخی دیگر از کارشناس
خاطرنشان کرده بودند که یکی از دالیلی که بدافزارها در سال جاری میالدی رشد بیشتری 
ــایبری رکورد خواهد زد، وفور گجت های هوشمند  خواهند کرد و حمالت بدافزاری و س

متصل به اینترنت خانگی همچون ساعت هوشمند و اسپیکرهای هوشمند است.

شرکت آمازون به تازگی ربات های قدرتمندی را استخدام کرده که هر ساعت قادر به بسته 
بندی ۶00 نوع جعبه مختلف در ابعاد و اندازه های مختلف هستند.به گزارش آسین ایج، 
ربات های یادشده می توانند بر عکس کارگران عادی ۲۴ ساعت در روز و هفت روز در هفته 
کار کنند و لذا هیچ محدودیتی در طول روز ندارند.ربات های یادشده توسط شرکتی به نام 
CartonWrap تولید شده اند که شرکتی کوچک در ایتالیاست که در زمینه تولید انواع 
ربات های بسته بندی فعالیت می کند.صنعت تولید ربات های بسته بندی در ایتالیا از جمله 
صنایعی است که با سرعت باالیی در حال پیشرفت بوده و در سال ۲0۱8 نزدیک به هشت 
میلیارد یورو درآمد را برای این کشور به ارمغان آورده است. ایتالیا یک چهارم بازار جهانی 
تولید این ربات ها را به خود اختصاص داده است.سرعت رشد صنعت تولید ربات های بسته 
بندی در ایتالیا بسیار باالست و نه برابر سریع تر از سرعت رشد اقتصاد این کشور برآورد شده 
است. قرار است وال مارت نیز به مشتری این نوع ربات ها مبدل شود. در آینده ربات های 

مذکور قادر خواهند بود در هر ساعت هزار کارتن را بسته بندی کنند.

بانک های مرکزی سه کشور اروپایی خواستار نظارت بر ارز دیجیتال فیس بوک موسوم به لیبرا 
شدند که قرار است ظرف ماههای آینده عرضه شود.به گزارش آسین ایج، هدف از این درخواست 
آن است که سیستم های مالی و بانکی این کشورها به خطر نیافتد یا از ارز دیجیتال فیس بوک 
برای پولشویی استفاده نشود.فیس بوک از عرضه ارز دیجیتال اختصاصی خود موسوم به لیبرا با 
همکاری دهها شرکت فناوری خبر داد و پیش بینی کرد دو میلیارد نفر در سراسر جهان از آن 
برای نقل و انتقال پول و پرداخت انواع صورت حساب ها استفاده کنند.فیس بوک در تالش است تا 
حمایت بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری در کشورهای مختلف جهان را از لیبرا به دست آورد. این 
شرکت مدعی است لیبرا به افرادی که حساب بانکی ندارند کمک می کند تا بدون مشکل خاصی 
به خدمات مالی و اعتباری دسترسی یابند.اما بانک های مرکزی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
تصریح کرده اند که خدمات لیبرا باید به صورتی کامالً ایمن و قابل کنترل ارائه شود و در غیر این 
صورت موافقتی با آن ندارند. در همین حال فرانسه از تشکیل یک گروه کاری برای بررسی این 

موضوع خبر داده و می گوید باید اطمینان کسب کند که لیبرا ابزاری برای پولشویی نخواهد بود.
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تالش گوگل جهت افزایش سواد رسانه ای کاربران از سنین پایین

گاز عصبی سارین در فیسبوک کشف شد!

فروش گوشی های هواوی در ژاپن از سر گرفته شد

گوگل سعی دارد با توسعه برنامه سواد رسانه ای خود، کاربران را از سنین پایین با اخبار 
کذب و نحوه شناسایی و برخورد با آنها در فضای مجازی آشنا کند.

با توجه به افزایش انتشار اخبار کذب و دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
بسیاری از غول های تکنولوژی در سال های اخیر تصمیم گرفته اند که به مقابله با آن بپردازند 

و کاربران را برای مواجهه با آن آماده کنند.
حاال به نظر می رسد که گوگل به عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه تکنولوژی تصمیم 
گرفته است که برنامه جدیدی تحت عنوان سواد رسانه ای )media literacy( را اجرا و 
توسعه دهد تا کاربران را از سنین پایین کودکی و خردسالی برای شناسایی و مقابله با اخبار 
کذب و دروغین آماده کند و به آنها آموزش های الزم برای فعالیت درست و تصمیم گیری 

های به موقع و صحیح در فضای مجازی و اینترنت را آموزش دهد.
در این برنامه جامع و کامل، گوگل قصد دارد به کودکان نحوه تالش هکرها برای نفوذ به 
حریم شخصی کاربران، آشنایی با انواع حمالت سایبری و بدافزاری، حمالت فیشینگ، 
ــده در  ــخیص ربات های مخصوص هک و محافظت از اطالعات خصوصی ذخیره ش تش

گوشی و رایانه خود را آموزش دهد.
به گفته کارشناسان فعال در حوزه فناوری، این اقدام گوگل می تواند تا حد بسیار زیادی 
ــاز باشد چراکه نسل جدیدی از کاربران را تربیت خواهد کرد که از حقوق خود در  کارس
فضای مجازی به صورت کامل آگاه خواهند بود و قادرند هر زمان که با تهدیدات سایبری 
مواجه شدند، با آن مقابله و برخورد کنند و از اطالعات و حریم خصوصی خود بیشترین 

محافظت را به عمل بیاورند.
بر اساس گزارشی که در تک کرانچ آمده است، آنها همچنین بعد از دریافت آموزش های 
الزم از سوی متخصصان امنیتی گوگل قادر خواهند بود از مراجعه و کلیک کردن بر روی 

وب سایت های آلوده خودداری کنند.

در ساختمان هایی که عملیات کنترل و بررسی بسته های پستی فیس بوک را انجـــام 
می دهند، یک بسته حاوی گاز عصبی سارین کشف شد.

به گزارش آسوشیتدپرس، چهار ساختمان متعلق به فیس بوک که در آنها عملیات دریافت 
و بررسی بسته های پستی انجام می شود، تخلیه شده اند. این درحالی است که طی یک 

فرایند روتین کنترل، یک بسته پستی حاوی گاز عصبی سارین کشف شد.
ــون سخنگوی فیس بوک، مقامات این سایت را قرنطینه کرده و  به گفته آنتونی هریس
مشغول آزمایش های بیشتر هستند. این درحالی است که ساختمان های مذکور در نزدیکی 

مقرهای اصلی شرکت فیس بوک قرار دارند.
هریسون در ادامه این بیانیه نوشت: در حال حاضر هنوز هیچ نشانه ای از تأثیر گذاری این 

گاز عصبی در افراد مشاهده نشده است.
این درحالی است که FBI نیز مشغول تحقیقات در این باره است. طبق گفته مرکز فدرال 
کنترل و پیشگیری بیماری ها سارین یک جنگ افزار شیمیایی است که بدون رنگ، بو و 
طعم و شفاف است. این گاز عصبی در محیط تبخیر می شود و طی چند ثانیه تأثیرگذاری 

آن در افراد مشخص می شود.

ــت به تعریق و انقباض ماهیچه ای منجر می شود.  یک قطره از این گاز عصبی روی پوس
چنانچه انسان در معرض دوز باالیی از این ماده قرار گیرد دچار فلج و اختالل در تنفس 

می شود که مرگ را در پی دارد.

پس از سخنرانی ترامپ و رفع تحریم های آمریکا علیه هواوی، یک کریر ژاپنی اعالم کرده 
 IIJ فروش موبایل های این شرکت را از سر می گیرد.به گزارش گیزموچاینا، کریر ژاپنی
در هفته جاری فروش دستگاه های هواوی را از سر گرفته است. این اقدام شرکت ژاپنی 
پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجالس G۲0 به 
رفع تحریم های هواوی اشاره کرد.IIJ یکی از شرکت های اینترنتی ژاپنی است که به دلیل 
 MediaPad و تبلت های 8 اینچی P۳0L و P۳0 تحریم های آمریکایی فروش موبایل های
Lite M5 هواوی را متوقف کرده بود.به هرحال قرار بود فروش این موبایل ها از ماه می آغاز 
شود اما تحریم های آمریکا، سبب تعلیق آن شد.سخنگوی این شرکت در بیانیه ای اعالم 
کرده پس از یک فرایند تصمیم گیری پیچیده تصمیم گرفته فروش دستگاه های هواوی را 
از سر گیرد.عالوه بر آن سخنگوی کریر ژاپنی تأیید کرده شرکت هواوی آپدیت های امنیتی 

و نرم افزاری دستگاه هایش را تضمین کرده است.
در این اواخر ترامپ در یک پیام توئیتری اعالم کرده بود به درخواست شرکت های فناوری 
آمریکایی و رئیس جمهوری چین اجازه می دهد شرکت هواوی محصوالتی از آمریکا را 

بخرد که خطری برای امنیت ملی آمریکا ندارد.
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بانک مرکزی روسیه به دنبال راه اندازی ارز مجازی!

نیمی از کاربران آیفون مدل گوشی های خود را نمی دانند!

همکاری هواوی با اپراتورهای انگلیس به منظور ایجاد شبکه های نسل پنجم

آن سوی
مرزها

رئیس بانک مرکزی روسیه از احتمال راه اندازی ارز دیجیتالی توسط این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، الویرا نابیولینا در جمع دانشجویان روسی گفت ممکن 
است روزی فرا برسد که روسیه اقدام به راه اندازی ارز دیجیتالی کند. البته وی این را هم 
افزود که تحقق یافتن چنین مسأله ای نیاز به زمان دارد و انجام فوری آن میسر نخواهد 
بود. خانم نابیولینا با اشاره به این که بسیاری از بانک های مرکزی سراسر جهان در حال 
تحقیق بر روی ارزهای دیجیتالی هستند افزود مساله کلیدی این است که تکنولوژی باید 

قابل اطمینان و امن باشد.
در حالی که استفاده از وجه نقد در برخی کشورهای توسعه یافته به تدریج در حال صفر 
شدن است، رئیس بانک مرکزی روسیه از آماده نبودن جامعه روسیه برای حذف وجه نقد 
ــهروندان است اما آیا  خبر داد و افزود: ارز دیجیتال یک پول الکترونیکی برای مردم و ش
جامعه ما آماده نپذیرفتن وجه نقد هست؟ هم چنین باید به مساله ارزش ارزهای دیجیتالی 

و ناشناس ماندن هویت استفاده کنندگان آنها پاسخ داده شود.
وی به دانشجویان روسی توصیه کرد تا به دنبال تحقیق بیشتر بر روی روش های پرداخت 

نوین و مقایسه مزایا و معایب آن ها با یکدیگر باشند.
در ماه های اخیر لحن مقامات روسی نسبت به ورود فناوری در عرصه بانکداری تغییر کرده 
است. نابیولینا ماه گذشته گفته بود که برای تسهیل در مبادالت تجاری با کشورهای جهان، 

روسیه ممکن است از ایده ارز دیجیتالی به پشتوانه طال حمایت کند.مجلس نمایندگان 
روسیه نیز در حال بررسی الیحه قانونی شدن ارزهای دیجیتالی است و با وجود آن که 
برنامه زمانی مشخصی برای بررسی لوایح مربوط به ارزهای مجازی ارائه نشده است اما به 

نظر می رسد این لوایح در نهایت تأیید قانون گذاران روسی را کسب کنند.

یک مؤسسه تحقیقاتی به تازگی اعالم کرده است که تقریباً نیمی از کاربران گوشی های 
آیفون از مدل و قابلیت های مختلف گوشی موبایل خود آگاه نیستند.آیفون که نام گوشی های 
ــرکت آمریکایی اپل است، یکی از محبوب ترین و  ــمند توسعه داده شده توسط ش هوش
پرطرفدارترین انواع موبایل های فروخته شده در جهان به شمار می رود و این شرکت به 

لطف فروش قابل توجه گوشی های آیفون موفق شده است در جایگاه سومین عرضه کننده 
موبایل در جهان بعد از سامسونگ و هواوی قرار بگیرد.حاال تازه ترین گزارش های منتشر 
شده از سوی کارشناسان و پژوهشگران یک مؤسسه تحقیقاتی در ایاالت متحده نشان 
می دهد که تقریباً نیمی از شرکت کنندگان این نظرسنجی و تحقیق، مدل گوشی آیفون 
خود را نمی دانند و حتی از ظرفیت حافظه داخلی و سایر قابلیت های مهم آن همچون 
کیفیت دوربین آگاه نیستند.در این پژوهش که بر روی بالغ بر دو هزار نفر شرکت کننده 
باالی ۱8 سال صورت گرفته است، پس از نمایش تصویر چندین مدل گوشی آیفون از 
آنها خواسته شده بود که موبایل خود را تشخیص داده و انتخاب کنند که 50 درصد از آنها 
نتوانستند مدل گوشی خود را شناسایی و انتخاب کنند.این در حالیست که در پژوهش های 
ــابه برای گوشی های اندرویدی همچون سامسونگ، بالغ بر 7۱.۳۲ درصد از کاربران  مش
موفق شده بودند مدل گوشی های خود را به درستی تشخیص دهند.طبق گزارش وب 
سایت Wccftech، تحلیلگران بر این باورند که این مساله می تواند نشان دهنده این باشد 
که کاربران گوشی های آیفون نسبت به کاربران گوشی های اندرویدی، از تخصص و دانش 
ــی فرق چندان زیادی  موبایلی کمتری برخوردارند و برای اکثریت آنها قابلیت های گوش

نمی کند و تنها برند گوشی مورد استفاده آنها برای آنها اهمیت دارد.

اپراتورهای تلفن همراه در انگلیس سرانجام تسلیم فشارهای امریکا نشدند و تمامی آنها قصد 
دارند برای ایجاد شبکه های نسل پنجم از خدمات و همکاری های هواوی بهره مند شوند.
به گزارش انگجت، تمامی چهار اپراتور بزرگ تلفن همراه انگلیس )شامل ای ای، او ۲، تری و 

وودافون( می گویند از خدمات هواوی برای ایجاد شبکه های نسل پنجم بهره می گیرند.
قرار است در گام اول از فناوری هواوی برای راه اندازی سایت ها و دکل های نسل پنجم 
استفاده شود. او ۲ و تری به همین منظور قراردادهایی را نیز با شرکت هواوی منعقد کرده 
اند که البته جزئیات آنها مشخص نشده است.البته قرار نیست اپراتورهای انگلیسی از فناوری 
هواوی در بخش های حساس شبکه های خود استفاده کنند. این کار با هدف تبعیت از 
استراتژی دولت انگلیس صورت می گیرد که بر اساس آن هواوی حق همکاری مشترک 

فناورانه با شرکت های انگلیسی در حوزه های حساس و مرتبط با امنیت ملی را ندارد.
ــواهد قطعی در مورد همکاری هواوی با دولت چین به منظور  ــرایطی که هیچ ش در ش
جاسوسی از مشتریان این شرکت وجود ندارد، تنها فشارهای آمریکا باعث محدود شدن 
همکاری آن با اپراتورهای انگلیسی شده است.در عین حال باید توجه داشت اپراتورهای 
انگلیسی تجربه خوبی از همکاری با برخی شرکت های دیگر مانند اریکسون برای رفع 
ــده آنها به هواوی روی آورند. در سال های  نیازهای خود ندارند و همین مساله باعث ش

گذشته نقص فنی تولیدات اریسکون باعث از کار افتادن شبکه تلفن همراه نسل سوم و 
نسل چهارم اپراتور او ۲ به مدت یک روز شده بود.
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A group of students at the Sharif University of 
Technology has developed a homegrown android 
operating system (OS) in order to confront Google 
sanctions against the country, the information and 
communication technology minister wrote on his 
Instagram account.
“When I was a child, there was a grocery in 
our neighborhood, who sometimes added certain 
neighbors on his blacklist without any reason. 
After a while, another grocery was opened in the 
neighborhood, so the blacklist was not functional 
anymore! Poor thing! After that he disputed with his 
son,” Mohammad Javad Azari Jahromi said in a video 
clip published with a metaphoric caption.
“Google cannot remove the Iranian operating system. 
A smartphone produced by the GLX Company 
supported the homemade operating system,” the 
video says.
“The Iranian developers can release their apps without 
any concern from U.S. sanctions on the platform.”
Meanwhile, the managing director of Telecommunication 
Infrastructure Company, Hamid Fattahi, told that 
there are no limitations for installing foreign apps. 
Moreover, this is an opportunity for the Iranian 
application market to be developed.
In April, the Google Play removed some Iranian 
applications including two messaging apps called 

Hotgram and Talagram.
Hotgram and Talagram are two messaging apps 
produced by the Iranian company Rahkar Sarzamin 
Hooshmand (Smart Land Strategy) using Telegram’s 
open source code and servers. With 25 million users 
in Iran, the applications were warmly welcomed since 
the Telegram was banned in the country on April 
2018 ,30. 
Following the action, Azari Jahromi reacted to the 
removal, saying that the U.S. economic terrorism is 
also moving toward the digital economy.
The move came a few months after Apple banned 
Iranian apps from App Store.
The homegrown operating system is not only 
developed by Iran. In March 2019, the CNBC 
published news on Huawei that built software for 
smartphones and laptops in case it’s blocked from 
using U.S. software from Microsoft and Google.
It was reported that Google which makes the Android 
operating system that Huawei uses in its handsets 
has suspended the transfer of hardware, software or 
technical services to Huawei except what’s available 
via open source.
Huawei has faced intense political pressure from the 
U.S. which says its networking equipment could be 
used by the Chinese government for espionage. The 
company has repeatedly denied the claims.
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 Average basket value of 7.110 million 

rials
In 2018, local tourists rented the accommodations 
in groups of 3.8 people for about 2.4 days on 
average.
The cost of a vacation rental for 2.4 days, with 
the average daily rate of 2.930 million rials (about 
70 dollars), is about 7.110 million rials (about 170 
dollars).

 5.8 million vacation rental bookings per 
year
In 2018, vacation rentals had nearly 5.8 million 
bookings of 24,000 owners and 64,000 properties. 
The notable point is that it has been the direct and 
indirect source of income for 103,000 people.

 Comparing vacation rental market with 
other sectors in Iran
Tourism in Iran has an estimated market size of 5 
to 6 trillion rials (about 120 to 140 million dollars) 
annually which consists of different sectors.
The vacation rental market with 41,280 billion 
rials (about 980$ million) market in Iran, annual 
market size is a part of the tourism industry in 
Iran.
According to the report, the local hotel annual 
market is about 40 to 50 trillion rials (about 952$ 
1,190$- million) in Iran while the annual foreign 
hotel market is more than 15 billion rials (about 
357,000$).
The annual ecotourism market reaches about 20 
trillion rials (about 476$ million) which only a few 
of the vacation rental platforms have entered to.

The vacation rental market can also be compared 
to other startup sectors such as fintech and 
transportation.
The report shed lights on road transportation 
market in Iran. According to the report, the 
annual bus ticket market is something about 30 
trillion rials (about 714$ million).
The annual motorbike delivery market is about 
4,000 billion and the annual ride-hailing market 
in Tehran and seven other big cities is about 80 
trillion rials (about 1,900$ million).
The annual taxi change transaction market in 
Tehran and seven other big cities is nearly 60 
trillion rials (about 1,420$ million).

  How vacation rental market size in Iran 
is calculated?
The main sources of this market research are the 
reports and surveys done by the Statistical Center 
of Iran from 2008 to 2018 which is generally 
done just for the season of spring. 
The main focus of these reports is on giving 

statistics on tourism in Iran.
However, the report considers the average length 
of stay, daily rate of vacation rentals, number 
of guests per stay, annual average number of 
properties’ rented days, number of properties 
owned by the host, number of owner’s dependents, 
commission rate, and percentage of bookings 
done online for more precise analysis.
The required data are compiled directly from five 
Iranian online vacation rental platforms.

  Global vacation rental market size
According to reuters.com, with the slowdown 
in world economic growth, the vacation rental 
industry has also suffered a certain impact, but 
still maintained a relatively optimistic growth, 
the past four years, vacation rental market size 
to maintain the average annual growth rate of 
%10.81 from 61 million $ in 2014 to 83 million 
$ in 2017, Research analysts believe that in the 
next few years, Vacation Rental market size will 
be further expanded, we expect that by 2022, 
The market size of the Vacation Rental will reach 
165 million $.
The global vacation rentals market has witnessed 
a rapid growth in the past few years, owing 
to the growing tourism industry worldwide. As 
compared to hotels, vacation rentals offer more 
flexibility with lodging.
It is a cost-effective and more comfortable 
accommodation option for people looking to stay 
for a longer period of time, probably a week or 
more.
This market is growing off the online booking 
trend. 
The preference for instant bookings has increased 
among the consumers, and online booking provides 
an increased degree of service differentiation, by 
presenting many options for accommodation at 
varied price ranges to the customers. 
Farmhouses, private homes, beach houses, villas, 
cabins, cottages, short-term rental apartments, are 
only a few of the several types of housing places 
that are up for booking.
The increase in the number of domestic and 
international travels has given rise to the popularity 
of these short-term rental properties. They are 
convenient to book, with minimal to zero wait 
time, thus increasing customer satisfaction. These 
vacation rental homes are present on web-based 
listing sites, where customers can leave reviews 
for other customers to take advantage of, and 
suggestions for the homeowners to improve their 
stay.
However, despite these listings, the major restraint 
in this market is the presence of fraudulent 
vacation rentals.
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Iranian startups tap into vacation rental market

Summer is here! A season in which everyone wishes 
to hit the roads and spend long days of summer 
in other locations and cities. In recent years, many 
Iranian startups and applications launch their online 
vacation rentals, which provides passengers with eco 
lodges as well as rentals that they can reserve with 
internet for their sojourn in different cities of Iran.
According to a recent report published by TechRasa, 
an Iranian startup and tech media on June 24, 
vacation rental has a 41,280 billion rials (about 980$ 
million) market in Iran, which is the reason that 
Iranian startups are trying to tap into this market 
and bring it online.
A vacation rental is the renting out of a house, 
apartment, villa or any accommodation to a tourist 
as an alternative to hotels.  In the past three years, 
a few players have entered this market.

According to the report on vacation rental market 
in Iran, only two percent of bookings are done 
online in Iran yet, which shows the potential of this 
market for online platforms.  Note that the average 
commission rate for connecting the host to the 
guest is about %16.6.
The report also reveals the percentage of different 
accommodation types. This percentage is based 
on per person per Night number in total. This 
means that tourists have used vacation rentals (with 
an overnight stay) more than any other type of 
accommodation. The biggest share of the market 
goes to vacation rental with 31 percent. The runner 
up is private accommodation with 23 percent. It 
follows by public accommodation including hotels 
with 13 percent, which is neck to neck with staying 

in tents with 12 percent. The remaining nine percent 
goes to other types of accommodation.
The business model for vacation rentals is an 
example of a shared economy in which, individuals 
give services to each other and unlike the traditional 
model (hotels), people participate and earn money 
themselves.
In this model, the online platform connects tourists 
to hosts. Benefiting from the vacant capacity of any 
rentable accommodation including people’s houses, 
apartments, and villas as well as helping the owners 
to earn money by renting their property for a short 
period of time.
The online rental vacations noticeably decrease the 
cost of accommodation services for tourists, which 
in turn can help to stimulate the country’s economy. 
In addition to that, empowering this market can 
help local businesses and stores such as restaurants, 
recreational and commercial centers to grow too.
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Knowledge-based companies, startups team up to 
manufacture subway trains

Twenty provinces connected to National Technomart Network

Iranian knowledge-based companies and startups 
plan to jointly manufacture trains for Tehran’s subway 
system, the vice president for science and technology 
Sourena Sattari announced.
According to an agreement signed between Tehran 
Municipality and the vice presidency two years ago, 
it was planned to build trains by knowledge-based 
companies and a team of startups, he said.
“According to the plan, we have predicted to build 
400 trains after two years,” he noted.
“Up to now 70 percent of trains have been imported 
from other countries and by signing this agreement, 
we are committed to build 85 percent of a train by 
the domestic industry,” he said.
“Manufacturing trains is one our concerns because 
the country needs this technology. In addition to 
Tehran, other metropolises can benefit from this 
national achievement,” he added.

“In this way, the knowledge-based ecosystem turns 
threats into opportunities and creates jobs.”
Tehran Municipality is also committed to help the 
vice presidency to establish an innovation factory in 
order to develop startups working in the field of 
urban services, he said.
A train includes seven or eight cars and 60 percent 
of the needed 300 billion rials (about 7$ million) 
investment is provided by the Tehran Urban and 
Suburban Railway Operation Company and the rest 
by the Iran National Innovation Fund.
In late June, Tehran mayor Pirouz Hanachi said that 
some 70 new metro cars have been imported to 
the country which will soon join operational metro 
lines.
“In order to reach the maximum capacity of the 
subway, the time between arrivals of trains at the 
stations should be reduced to two minutes, while 
currently there is a gap of 2 to even 15 minutes due 
to the lack of metro cars,” he explained.
Tehran subway system consists of five operational 
lines, stretching to 170 kilometers, which is delivering 
over 730 million rides each year; two lines of 6 and 
7 are under construction.
The lines link south to north, east to west and are 
gradually covering more neighborhoods. By completing 
the two aforementioned lines 70 kilometers will be 
added to the current railways. Currently, the total 
number of operational trains serving the passengers is 
106 trains and 15 trains are running on the subway 
line 5 linking western Tehran to Karaj, Alborz province, 
so the city’s subway system comprises 121 trains.

Twenty provinces of Iran are connected to the National 
Technomart Network in order to create synergy 
between startups.The necessity of connection between 
industry and scientific and technology approaches was 
the main issue discussed during the 12th national 
meeting on technomart.

Over the past year, agreements worth one thousand 
billion rials (about 23.8$ million) were signed between 
the industry sector and researchers, the National 
Technomart Network director Milad Sadrkhanlou said.
He pointed to the Asia-Pacific Startup Network, an 
online platform for promoting technology startups and 
programs, which was introduced by Iran during the 
Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (ESCAP) meeting on June 10 in Tehran, saying 
that startups receive mentoring and consultation 
services through this network.
The network and its mechanism are currently being 
studied by ESCAP. In case the project is approved by 
the commission, all member countries will officially 
join the network and start activities. ESCAP is the 
regional development arm of the United Nations for 
the Asia-Pacific region.








