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ایران و فناوری

همایشفضایمجازیپاک
برگزارمیشود

باتوجهبه فراگیرشدن استفاده از فضای
مجازی بین بخش زیــادی از افــراد جامعه،
یکی از دغدغههای مسئوالن در این حوزه،
آسیبهای فرهنگیاجتماعی موجود در آن
است.
درراستای پرداختن به این مشکل ،دانشگاه
بینالمللی اما مرضا(ع) اقدام به برگزاری
چهارمین همایش فضای مجازی پاک در
مشهد کرده است.
این همایش با محورهای «فضای مجازی
پاک و آیندهپژوهی تولید و عرضه محتوای
پــاک»« ،آسیبها ،تهدیدها و فرصتهای
فضای مجازی» و «فناوری در خدمت فضای
مجازی پاک» برگزار خواهد شد و متخصصان
این حــوزه تا تاریخ 15بهمن فرصت دارند
مقاالت خود را در این محورها به دبیرخانه
همایش در این دانشگاه یا به نشانی اینترنتی
 ir.http://famp96ارسال کنند.

ترابرد یکروزه شد
معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری از
کاهش مدت انجام طرح جابهجایی اپراتور
موبایل برای مشترکان دائمی و اعتباری تلفن
همراه خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمــان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیــویــی ،مجید حقی
در اینباره گفت :به منظور افزایش رضایت
مشترکان و با اصــاح فرایند احــراز هویت و
تأیید مشترک برای ثبت درخواست ترابرد،
راهانــدازی سرویس  OTPو جایگزینی آن با
پیامک کوتاه و کاهش زمان برخی فرایندهای
داخلی با همکاری اپراتورهای تلفن همراه،
فرایند ترابرد مشترکان تلفن همراه اعتباری از
سه روز به یک روز و تلفن همراه دائمی از پنجروز
به سه روز کاهش یافته است .ترابرد تلفن همراه
فرایندی است که براساس آن ،مشترکان تلفن
همراه بــدون تغییر شماره خــود میتوانند
اپراتور سرویسدهندهشان را تغییر دهند.

در گفتوگو با مدیر انجمن بینالمللی شـهرهای هوشمند مطرح شد

توسعه شهرهای هوشمند در گرو اینترنت اشیا

غیبی  -امــروزه دستیابی
گزارش
به شهرهای پایدار ،کارآمد
و زیستپذیر که به «شهرهای هوشمند» شناخته
میشوند ،به مهمترین چالش حوزه مدیریت شهری
و مدیران کالنشهرهای دنیا تبدیل شده است .حال
آنکه فناوری اطالعات با هدف ایجاد سهولت در انجام
یا پیگیری امور شهرنشینی ،استفاده بهینه از منابع
و زیرساختها و همچنین حذف سربارها ،شهرها
را بهکمک شبکه حسگرهای متصل یا اینترنت اشیا
( )IoTآماده سرویسدهی و ارائه خدمات شهروندی و
حاکمیت محلی بهصورت 24ساعته میکند.
دراینزمینه با مهندس علی قهرمانی ،بنیا نگذار و
مدیر جوان انجمن بینالمللی شهرهای هوشمند ،که
با هدف اشتراک تجربیات موفق و بهبود راهکارهای
هوشمندسازی اکوسیستم شهرهای دنیا د رحال
فعالیت اســت ،گفتوگو خواهیم کرد تا از ارتباط
تنگاتنگ اینترنت اشیا با شهر هوشمند و کمکی که
این بستر از فناوری اطالعات به ایجاد شهرهای پایدار
میکند ،آگاه شویم.

سادهسازی امور ،نتیجه هوشمندسازی

مهندس علی قهرمانی با توضیح درباره خدماتی که
اینترنت اشیا میتواند به مردم در شهرهای هوشمند
ارائه کند ،گفت :اینترنت اشیا ( )IoTاز نگاه مفهومی
از ترکیب سه حــوزه اشیا و تجهیزات ،زیرساخت و
اتصاالت ،دادهها و اطالعات به وجود میآید .اتصال
این سه مؤلفه اصلی ،ازطریق فرایندهای کنترل،
پردازش و ارتباط است.
قهرمانی ادامــه داد :تاکنون تعاریف بسیاری از
شهرهای هوشمند و هوشمندسازی در حوزه مدیریت
شهری بیان شده و پروژ ههای بسیاری نیز با هدف
توسعه شهرهای هوشمند ،چه با مطالعه و چه صرفا
براساس تجربیات دیگر کالنشهرهای جهان شروع
شده است ،اما جنبه اصلی هوشمندسازی برخالف
دیدگاهها و برداشتهای غیرحرفهای ،سادهسازی و
تسهیل امور جاری است و دراینزمینه ،نقش فناوری
و زیرساخت اینترنت اشیا در مسیر توسعه شهرها بسیار
مهم و حیاتی است.

اطالعات ،عاملی برای تصمیمسازی کارآمد

مدیر انجمن بینالمللی شهرهای هوشمند با اشاره

به ضرورت ایجاد شبکههای مبتنیبر اینترنت اشیا
در شهرها افزود :درحقیقت با برپایی شبکه اینترنت
اشیا مبتنیبر  WiFiشهری ،شهرها امکان پایش
وضعیت لحظهای خود را پیدا میکنند و اطالعات
کلیدی تصمیمساز با تکیه بر سیستم مانیتورینگ
دادههای محیطی ،بانک اطالعاتی و الگوریتمهای
هوش مصنوعی ،دادههایی قابل تحلیل برای استفاده
نهادهای تصمیمگیر در حوزه مدیریت شهری مهیا
میسازند .برایناساس با دستیابی به خودآ گاهی
لحظهای شهر ،انبار داده یک شهر هوشمند شکل
میگیرد و پوستههایی نظیر داشبوردهای مدیریتی
سازمانی ،رصدخانههای شهری ،نرمافزارهای
شهروندی رفتارمبنا ،الما نهای تعاملگرا و...
راهکارهای مبتنیبر خرد را به تصمیم پیشنهادی
تبدیل میکنند.

لزوم تغییر نگاه مدیران شهری

این پژوهشگر حوزه شهرهای هوشمند با اشــاره به
شروع به کار دور جدید شوراهای اسالمی شهرها و
انتصاب مدیران شهری منتخب ،افزود :در عصر داده
و هوش مصنوعی ،نمیتوان همچنان به اعمال سلیقه
مدیریتی پرداخت و با اقدامات شتابزده ،تعصبات
یکسویه ،تعلقات غیرمنعطف و برداشتهای ذهنی
با تکیه بر برشی از آمار و اطالعات مبتنیبر برآورد
عملکردی ،به توسعه کالنشهرها صدمه وارد کرد.

وی در ادامه گفت :توسعه موفق مدیریت شهری درگرو
بهرهمندی از ذهن سیستمی و نگاه خالق است و تغییر
نگر شها ،فرهنگسازی اشتراک تجربیات موفق،
تهیه چشماندازهای توسعه شهری با نگاه پایداری
و کارآمدی و همچنین تدوین فهرست اقدامات در
مسیر تحقق سبک زندگی شهروندی سالم و پویا ،باید
از اولویتهای مدیران شهری و تصمیمگیرندگان این
حوزه باشد.
مهندس قهرمانی با تأکید بر لــزوم تغییر در نحوه
مدیریت شهری ،گفت :تحقق مفهوم «شهر هوشمند»
با اتخاذ تصمیم برپایه آمار ثبتی و اطالعات دقیق و
بهنگام ممکن خواهد بود و با درنظرگرفتن اینکه بیشاز
نیمی از جمعیت جهان هماکنون در شهرها زندگی
میکنند ،باید درباره شیوه حکمروایی مناسب شهری،
بازاندیشی نــوآوران ـهای داشته باشیم .با دستیابی
به حکمروایی هوشمند و همچنین یکپارچهسازی
زیرساختها و توازن منابع ،میتوان تصمیمات بهتر و
کارآمدی اتخاذ کرد.

تجربیات جهانی ،راهگشای هوشمندسازی

مدیر انجمن بینالمللی شهرهای هوشمند با اشاره
به لزوم انتقال تجربیات هوشمندسازی از کشورهای
موفق به کشورمان ،به بــرگــزاری کنفرانسهای
بینالمللی درهمین راستا اشاره کرد و گفت :در
تازهترین مورد از این رویدادها ،درحال برگزاری

دومین کنفرانس بینالمللی اینترنت اشیا و
توسعه شهرهای هوشمند ذیل چهارمین کنگره
بینالمللی فناوری ،ارتباطات و دانش در روزهای
 4و 5بهمن سال جاری در مشهد هستیم که در این
رویداد برای اولینبار ،امکان سرمایهگذاری داخلی و
خارجی برای بومیسازی تجربیات موفق و ارزشمند
کالنشهرهای دنیا توسط استارتآپها ،نخبگان
و متخصصان داخلی را فراهم کردهایم .محورهای
این کنفرانس عبارتند از :شهروند هوشمند ،زندگی
هوشمند ،محیط هوشمند ،جابهجایی هوشمند،
انرژی هوشمند ،حکمروایی هوشمند و سازمان
هوشمند .عالقهمندان بــرای دریافت اطالعات
بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی iotconf.ir
مراجعه کنند.
وی در ادامه به نتایج کالن حوزه هوشمندسازی
در کشور پــرداخــت و گفت :توسعه داد همــحــور
کــا نشــهــرهــای کــشــور ،مــدیــریــت فراگیرتر و
پایدارتر آنها را در پی دارد و زیستپذیری را برای
شهروندان بهطور چشمگیر افزایش خواهد داد؛
این پایداری و کارآمدی به توسعه پایدار کشور منجر
خواهد شد.

شهروندان ،پایههای شکلدهی شهر هوشمند

مهندس علی قهرمانی در پایان باتوجهبه تأ کید
مدیریت شهری و شهردار مشهد بر راهکارهای
شهروندمحور در حــوزه سیاستگذاری شهر
مشهد گفت :هوشمندسازی ارتباط شهروند و
شهردار یها ،شهروندمحوری و هوشمندسازی
سرویسها و خدمات ،ا زطریق ایجاد و توسعه
درگــا ههــای شهری آنالین و ســاد هســازی امور
شهروندی مبتنیبر شبکه اینترنت و WiFi
شــهــری ،بـهطــور جــدی تأثیر بوروکراسیهای
سازمانی و پیچیدگیهای مدیریت شهرهای
امـــروز بــر انــســانهــای ســاکــن در ایــن فضای
چندبعدی تــحـتعــنــوان شــهــرونــد را کاهش
میدهد و با کاهش سفرهای غیرضروری درون
شــهــری یــا بعضا بـــرون شــهــری ،آالیــنــدههــای
زیستمحیطی ،کــاهــش و د رمــقــابــل ،میزان
برخورداری از فرصتهای اشتغال و درآمدزایی،
رفاهی ،آموزشی و د رنتیجه آن ،امید به زندگی
افزایش مییابد.

بازی

فناوری

نرم افزار

نبرد دریاساالران

کفشهایهوشمندسالمندان

رسیدنبهوزندلخواه

وام ۱۵میلیونی
به سازندگان اپلیکیشن

د رراســتــای حمایت از تولید نرمافزارهای
کــاربــردی ایمن و محتوای چندرسانهای
موبایل ،وزارت ارتباطات ۱۵میلیو نتومان
تسهیالت برای هر درخواست توسعهدهندگان
نرمافزارها درنظر گرفت.
مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیالت از
محل وجوه ادارهشــده وزارت ارتباطات که
سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده
است ،حمایت از توسعهدهندگان حقیقی
و حقوقی اپلیکیشنهای ایمن و محتوای
چندرسانهای تلفن همراه در دستورکار این
وزارتخانه قرار دارد.
ارائــه ایــن تسهیالت بــرای تولید یا توسعه
اپلیکیشنهای ارزشمند برمبنای برنامه
کسبوکار مشخصی است که باید به تأیید
کــارگــروه ارزیــابــی ایــن تسهیالت برسد.
همچنین ایــن تسهیالت به افــرادی تعلق
میگیرد که در گذشته حداقل یک اپلیکیشن
با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.

ثبت۹۵۰هزارپسوند
اینترنتیباهویتایرانی
آخرین آمــار ارائ ـهشــده از ثبت پسوندها و
دامنههای اینترنتی در ایران از فعالیت بالغبر
۹۵۰هزار دامنه اینترنتی در کشور حکایت
دارد.برمبنای آمارهای مرکز ثبت پسوندها
و دامنههای اینترنتی پژوهشگاه دانشهای
بنیادی ،تعداد  ۹۳۴هزار و  ۵۷۰دامنه با
پسوند  irدر کشور فعال اســت .همچنین
شمار پسوندهای ثبتشده  co.irبالغبر
۴هزارو ۱۵دامنه ،شمار دامنههای ثبتشده
با پسوند فارسی «ایران» هزارو ۹۴۲دامنه و
شمار دامنههای ثبتشده با پسوند ac.ir
حــدود هــزارو ۴۱۹دامنه فعال اعــام شده
است.این آمار در مقایسه با پایان سال ۹۵از
ثبت بیشاز ۸۰هزار پسوند جدید اینترنتی در
ُ
نهماهه اول امسال حکایت دارد.

در بازی  Battle Warshipشما در نقش یک فرمانده ناوگان دریایی
قرار گرفتهاید و تنها یک هدف دارید ،قویکردن پایگاه و حمله به
سایر مناطق و نابودکردنشان.
با ورود به دنیای بازی ،بخش تمرینی را مشاهده خواهید کرد که
درجریان آن ،نحوه استفاده از منابع به شما آموزش داده میشود
و سپس ،نحوه حملهکردن به سایر مناطق برای جمعآوری منابع
را یاد میگیرید .در ادامه این شما هستید و یک ناو جنگی بزرگ،
که همان پایگاهتان است و باید مدام بخشهای مختلف آن را ارتقا
دهید .درجریان بخش مأموریتها ،بازی به شما میگوید که کدام
بخشها را بهترتیب ارتقا دهید یا آنها را آزاد کنید .همچنین اگر
نیاز به حمله به سایر مناطق باشد ،خود سیستم
بازی شما را برای نبرد آمــاده میکند .تمرکز
اصلی روی مبارزات گروهی و غارتکردن سایر
ناوهای جنگی است.
اندروید

ابزارهای هوشمند هر روز بیشتر از قبل به زندگی روزمره ما وارد
میشوند و در حوزههای مختلف به بهبود شرایط زندگی ما کمک
میکنند .در تازهترین نمونه در ایــن زمینه ،یک استار تآپ
فرانسوی به نام  E-Voneکفشهای هوشمندی ساخته که مجهز
به حسگرهای مختلف است و درصورت زمینخوردن کاربر ،این
خبر را برای پزشک یا نزدیکان بیمار میفرستد .شرکت  E-Voneاین
کفش را برای سالمندان ،کارگران ساختمانی ،کوهنوردان یا هر فرد
نیازمند کمک دیگران برای راهرفتن ،ساخته است.
داخل این کفشها چندحسگر مختلف مانند ،GPSسرعتسنج،
ژیروسکوپ و سیستم فشاری قرار دارد .هنگامیکه کاربر کفش را
میپوشد ،حسگرها فعال میشوند .جالب آنکه نیازی نیست این
وسیله با موبایل همخوان شود؛ زیرا کفش تمام اطالعات را با کمک
تراشه GSM ،GPSو آنتنهای ارتباطی ،پردازش و خبر افتادن
کاربر را همراه موقعیت دقیق مکانی ارسال میکند.

برنامه «تنژیم» به شما کمک میکند با محاسبه کالری مواد
غذاییای که مصرف میکنید ،تعادلی میان کالری دریافتی و
کالری مصرفی خود برقرار کرده و بتوانید اقدام به کاهش یا افزایش
وزن کنید .تنژیم بهگونهای طراحی شده که بتوانید تمام کارهایتان
را از یک صفحه انجام بدهید و نیازمند باال و پایینکردن منوهای
متعدد نباشید.
به محض ورود به این برنامه اطالعاتی مثل قد و وزن و حتی اندازه
دور مچ و کمرتان از شما پرسیده میشود تا برنامه با تحلیل بتواند
شاخص توده بدنی را محاسبه کند و بسته به استخوانبندی و میزان
چربی بدن ،وزن ایدئال شما را تخمین بزند.
حاال میتوانید رسیدن به این وزن ایدئال را
بهعنوان یک «هــدف» در اپلیکیشن تعیین
کنید تا برنامه با ارائه برنامه زمانی ،شما را به وزن
دلخواه برساند.
اندروید

فناوری نوین

هوش مصنوعی
در تراشههای موبایلی

یک تولیدکننده موبایل ،تراشهای مجهز به
شبکه عصبی برای موبایل ساخته است.
سامسونگ از تراشه موبایل Exynos۹
ســری  ۹۸۱۰رونمایی کــرده اســت .این
تراشه ،شامل یک پردازشگر ارتقایافته است
و سرعت سلوالر بیشتری فراهم میکند.
همچنین ظرفیت شبکه عصبی آن برای
بهکا رانداختن برنامههای هوش مصنوعی
کافی است.
تراشه مذکور پردازشگری ۸هستهای با
حداکثر ســرعــت  ۲.۹گیگاهرتز دارد.
همچنین عملکرد پردازشگر چندهسته
ای آن ۴۰درصــد بهتر از تراشههایی است
که سال گذشته تولید شد هاند .بهعبارت
دیــگــر ،فعالیتهای سنگین در موبایل
بــه شــیــوهای کــارآمــدتــر و سریعتر از قبل
انجام میشوند.
در تولید این تراشه از هوش مصنوعی نیز
کمک گرفته شده است .این بدان معناست
که دستگاه میتواند فعالیتهای یادگیری
عمیق مانند شناسایی اشیا و افراد در تصاویر
را انجام دهد.
شبکه عصبی هــوش مصنوعی همچنین
مسیر را بـــرای ســاخــت و بـهکــارگــیــری
سیستمهای شناسایی صورت پیشرفتهتر با
دقت بیشتر فراهم میکند.

کنترلخودروباامواجمغزی

با اینکه رانندگی بــرای بسیاری از افــراد،
فعالیت لذ تبخشی محسوب میشود،
عدهای نیز ترجیح میدهند از انجام فیزیکی
رانندگی معاف شوند.
به همین منظور یک شرکت خودروسازی،
سختافزاری ابــداع کــرده که با استفاده
از الگوریتمی پیچیده ،قــادر به دریافت و
درک سیگنا لهای مغز انسان و استفاده
از آن بـــرای هــدایــت بهینه خــودروهــای
خودران است.
نیسان قصد دارد بــرای بهینهسازی روند
تصمیمگیری این خودروها از مغز انسان
کمک بگیرد.
از فناوری مذکور که «نیسانبرین» نام دارد،
برای درک سیگنالهای مغز و انتقال آن به
سیستم هدایت خودرو در عرض کمتر از ۰.۵
ثانیه استفاده میشود.
محققان نیسان معتقدند ذهن انسان در
شرایطی مانند ترافیکهای سنگین و
راهبندان ،بهتر از سیستمهای سختافزاری
فکر میکند و را هحــلهــای مناسبتری
مییابد و لذا برای انجام حرکت بعدی خودرو،
بهتر است از آنها استفاده شود.

المپ هوشمند همهکاره

معرفی  ۳فناوری برتر جهان در سال جدید

پرچمدارانفناوریدرسال2018

 ،2018بالک چین به برنامههای بانکی و دیگر موارد
مالی مانند انتقال و ارسال پول ،قراردادهای بیمه و
تأیید هویت دیجیتال راه پیدا کند .این احتمال وجود
دارد که تا ۱3،۱2ماه آینده ،بسیاری از بانکهای بزرگ
با تکنولوژی بالک چین سازگار شوند تا بدینترتیب
بتوانند در مقیاس جهانی وارد تعامالت مالی شوند.

طی قــرن جدید فــنــاوری با
شبکه اجتماعی
سرعت باالیی رشد میکند
و تنها حوزه ای هست که میتوان دستاوردهای آن را
به راحتی پیش بینی کرد .حال باتوجهبه ورود به سال
جدید میالدی ،برآن شدیم تا نگاهی به سه فناوریای که
براساس نظر کارشناسان ،بیشترین چشمانداز توسعه
و پیشرفت را در سال پیش رو خواهند داشت ،بیاندازیم.
فناوریهایی که میتوانند بیشترین تأثیر را بر زندگی ما و
بوکارهاو...داشتهباشند.
همچنینتغییردرفضایکس 

اینترنت اشیا ( )IoTدر محاسبات لبه

پخش زنده ویدئو و سرویس VOD

خــدمــات د رخــواســت ویدیوئی برنامه ضبطشده
( )VODو الیو استریم زنده میتوانند دنیای بازیهای
رایانهای را تغییر دهند.
پخشکنند ههای سنتی ،صاحب بیشترین حقوق
پخش برنامههای ورزشــی و دیگر برنامهها هستند.
اکنون شرکتهای  OTTمانند آمــازون ،نتفلیکس،
اپل و فیسبوک ،تهدید بزرگی برای این پخشکنندهها
به شمار میروند .دراینمیان ،آمــازون و فیسبوک،
بــزرگتــریــن مــبــارزان بــرای دریــافــت حقوق پخش
برنامههای ورزشی هستند .بهاینترتیب ،کاربران این

امکان را خواهند داشت تا بازیهای دلخواه خود را
بهصورت زنده ازطریق گوشیهای همراه خود تماشا
کنند .ازاینرو ،رسانههای اجتماعی و غولهای تجارت
الکترونیک ،شروع به سرمایهگذاریهای کالن کردهاند
تا بتوانند مسابقات محبوب ورزشی را بهصورت زنده
نمایش دهند.

هوش مصنوعی و بالک چین

به نظر میرسد که ارز دیجیتال بیتکوین و ماشین
مجازی ،تکنولوژ یهای زیــادی به وجــود خواهند
آورد .در حال حاضر چت با تهای هوشمند به این
بازار لشکرکشی کردهاند .پیشبینی میشود در سال

محاسبات لبه  Edge Computingیــک روش
بهینهسازی سیستمهای ابــری اســت که عملیات
پــردازش داد ههــا را در نزدیکی منابع محلی انجام
میدهد .این راهکار باعث کاهش پهنای باند ارتباطی
موردنیاز بین سنسورها و مرکز دادهها خواهد شد.
ازای ـنرو این احتمال وجود دارد که رهبران فناوری
دنیا به موضوع محاسبات لبه برای سرعتبخشیدن
به سرویسهای  IoTو صرفهجویی در هزینههای
زیرساختی بهمنظور هوشمندسازی ،تمایل زیادی
نشان دهند.
چشمانداز روشن این فناوری ،اپراتورهای موبایل
را بیشا زپیش بــه ســرمــایـهگــذار ی روی معماری
شبکههایشان بهمنظور سازگاری با آن سوق میدهد.

این روزهــا بیشتر با المپهای هوشمندی
که با حضور افراد در محیط روشن و خاموش
میشوند برخورد میکنیم.
در راســتــای توسعه ایــن المـپهــا ،شرکت
سیلوانیا المــپ هوشند تـــازهای بــه نام
«اسمارتپالس» ساخته است که میتوان از
آن برای کنترل و مدیریت دیگر لوازم منزل با
استفاده از آیفون و آیپد استفاده کرد.
این المپ را میتوان به گونهای برنامهریزی
کرد که با صدور برخی فرامین صوتی خاص،
دیگر لوازم برقی یا آشپزخانه هم فعال شوند.
بهعنوان مثال مـیتــوان با ادای عبارت
«صبحبهخیر» هــم ایــن المــپ را روشــن
کرد و هم فعالیت دستگاه قهو هساز برای
درستشدن صبحانه را ممکن کرد.
المپ یادشده ازطریق بلوتوث به سیستمها
و دستگاههای مجهز به سیستمعامل IOS
متصل میشود و لذا استفاده از آن ،نیاز به
سختافزار اضافی ندارد.

