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ایران و فناوری

اینترنتغیرحجمی
برایتلفنهمراهنیست

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیــویــی بــا بیان اینکه مصوبه اینترنت
غیرحجمی مربوط به تلفن همراه نمیشود،
گفت :در زمینه خدمات همراه براساس پولی
که مشترک پرداخت میکند جزو  ۱۰کشور
اول دنیا هستیم اما در خدمات ثابت وضعمان
خوب نیست.
به گزارش تسنیم ،حسین فالح جوشقانی
در تشریح مدل اینترنت غیرحجمی برای
سرویسهای ثابت اظهارکرد :از این پس
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقرراتو
ارتباطات ،خدمات اینترنت ثابت جدا از
حجم مصرفی و بــراســاس زمــان محاسبه
میشود.
وی افــزود :با توجه به اینکه در تمام دنیا
خدمات اینترنت اپراتورهای همراه به صورت
حجمی ارائه میشود و از نظر فنی هم امکان
ارائه به صورت غیرحجمی را ندارند ،ما هم
در مصوبه اخیر فقط اپراتورهای ارائه دهنده
خدمات ثابت را مدنظر قرار دادیم.

اینترنترایگان
برایمناطقزلزلهزده

سخنگوی شرکت مخابرات ایــران با بیان
اینکه شبکه ارتباطی غرب کشور در مناطق
زلزلهزده در حالت عادی به سرمیبرد ،افزود:
وضعیت برقراری ارتباطات باوجود حجم
باالی مکالمات نرمال است.
بــه گـــزارش فـــارس ،بیدخام اعــامکــرد:
اپراتورهای ثابت و سیار با افزایش کانالهای
ارتباطی و رفع اشکاالت احتمالی ،در حال
کمک به افزایش پایداری شبکه هستند،
اختالالت و برخی خرابیهای موضعی در
شبکه نیز به دلیل حجم باالی مکالمات است.
همچنین درپی تسهیل ارتباطات مناطق
زلزلهزده در غرب کشور اپراتور ایرانسل امکان
ارتباط رایگان و شرکت ارائه دهنده اینترنت
شاتل ترافیک رایگان برای مشترکان خود در
نظرگرفتند.

شناسنامهدارشدن۴۰درصد
کانالهایتلگرامیفارسی
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال از فعالیت
 ۳۰۰هزار کانال و گروه فارسی زبان در تلگرام
خبرداد و گفت ۷۵۰۰ :کانال فعال هستند
و  ۴۰درصد آ نها شناسنامه الکترونیکی
محتوای دیجیتال (شامد) دریافت کردند.
به گــزارش مهر ،مرتضی موسویان با بیان
اینکه برای اعطای شامد با فروشگاههای نرم
افزاری کار میکنیم و اعطای شامد به صورت
اتوماتیک انجام میشود ،ادامــه داد :در
اجرای این طرح ،هیچ نرمافزاری بدون مجوز
شامد امکان ارائه در فروشگاههای نرم افزاری
را نخواهد داشت.
وی افــزود :با وجــودی که  ۲۰۰هزار سایت
اینترنتی در کشور فعال است اما از این تعداد،
 ۷۰هزار سایت دارای مجوز شامد هستند و
امیدواریم تا پایان سال ،بتوانیم سه چهارم
سایتهای اینترنتی داخل کشور را شامددار
کنیم.

معرفیبهترینکتاب
دراینستاگرام
طراحان بازی « »QuizofKingsدر هفته
کتاب مسابقهای را تحت عنوان «کوئیز و
کتاب» به راه انداختهاند که جایزه آن به
بهترین معرفی کتاب تعلق خواهد گرفت.
به گــزارش خبرگزاری کتاب ایـــران ،این
مسابقهکه طراحان این بازیآنالین به منظور
بهبود فرهنگ کتابخوانی در کشوربرگزار
کــردهانــد تا تاریخ  27آبــان ادامــه خواهد
داشت .شرکتکنندگان برای حضور در این
مسابقه کافیاست در صفحه اینستاگرام
خود تصویر کتابی را گذاشته و در چندخط
معرفی کنند و دو هشتگ #کوئیز_و_کتاب
و  # QuizofKingsرا قرار دهند و صفحه
 @ QuizofKingsرا هم منشن کنند.

معرفی دالیلی که جوامع بشری باید به سوی شهرهای پایدار حرکت کنند

چهشهریهوشمندنیست؟

در ســالهــای اخــیــر ،این
شهر هوشمند
سوال که "چگونه میتوان
هوشمندانه در درون شهر زندگی کــرد؟" مقولهای
است که توجه سیاستگذاران و صنایع خصوصی را
به خود جلب کردهاست .مبالغ زیادی برای تحقیقات
در این باره سرمایهگذاری شدهاست تا پروژههاییرا که
میتواند به توسعه شهر هوشمند کمک کند شناسایی
و اجرا کنند .اما ممکن است یک سؤال بنیانی برای
برخی پیش بیاید که چرا ما به شهر هوشمند نیاز
داریم؟

چرا به شهر هوشمند نیازمندیم؟

در درجه اول باید رشد سریع فرایند شهرنشینی که در
تمامی نقاط دنیا در حال اتفاق افتادناست را مدنظر
قرار بدهیم .در همین شهر مشهد میتوان با کمی
دقت و نگاهی به آمار متوجه شد که هرساله تعداد
زیادی از مردم از مناطق غیرشهری به مشهد نقلمکان
میکنند یا به دلیل توسعه شهر ،مناطق غیرشهری به
مشهد اضافه میشود.
به همین دلیل باید بسیاری از سیستمها و شبکهها
مانند زیرساختهای حملونقل ،آموزش و پرورش،
کسب وکارها و ارتباطات را در شهرها ادغــام کرد تا
بتوان زندگی پایدارتری ایجاد کــرد .بــرای توسعه
زندگی پایدار" ،هوشمندی" و راه حلهای مبتنی
بر نــوآوری مورد نیازاست .مفهوم "شهر هوشمند"،
به منظور پاسخی به فرایند شهرسازی ،توسعه
اقتصادی و افزایش درخواست برای زندگی پایدار
توسعه یافتهاست .با توجه به اینکه شهرها به رشد خود
ادامه میدهند بنابراین تاکید بر هوشمندی و ایجاد
راهکاری پایدار امری ضروری است.
علت دوم نیاز به شهرهای هوشمند این است که شهرها
در نقاط مختلف دنیا به قطبهایی بــرای اقتصاد
جهانی تبدیل شد هاند .پیش بینی میشود که تا
سال 2025حدود  600شهر بزرگ جهان  60درصد از
تولید ناخالص جهانی را خواهند داشت .عالوه بر این
شهرها نقشی حیاتی در حرکت به سمت اقتصاد دانش
بنیان ایفا میکنند که به دلیل وجود تواناییهای
مختلف و گسترده افرادی است که در شهرها زندگی
میکنند .این به معنی وجود یک استخر متمرکز و مملو

از دانش دردرون شهرها است که میتواند به توسعه
اقتصادی منجر شود.
اما دلیل سوم را باید در امور زیست محیطی جستوجو
کــرد .به خاطر ازدحـــام جمعیت و وجــود گازهای
گلخانهای در درون شهرها حدود  70درصد از CO2
موجود در درون شهرها ایجاد میشود .از طرفی شهرها
مصر فکننده چیزی حدود  80درصد انــرژی دنیا
هستند پس این اهمیت دارد که برای حفظ سالمتی
جامعه از خدمات و امکاناتی که شهر هوشمند در
اختیار ما قــرار میدهد استفاده کنیم .امکاناتی
از قبیل حمل و نقل هوشمند و اینترنتی کردن
فرایندها.
این نکته را نباید فراموش کنیم که رشد جمعیت در
کال نشهرها میتواند هم چالش برانگیز باشد و هم
فرصتهایی را ایجاد کند .از یک طرف شهرهای
در حال رشد دنیا میتوانند به راحتی دچار اختالل
و بی نظمی شوند که میتواند منجر به تغییرات
محیط زیست شود .از طرف دیگر ،وجود انبوهی از
مردم که در کنار یکدیگر به همزیستی میپردازند
میتواند فوایدی برای جامعه داشته باشد .به عنوان
مثال تراکم شهرها شاید اثرات مثبتی بر روی اقتصاد
و آب و هوا داشته باشد چرا که نزدیک بودن فواصل
به جابهجایی کمتر و کاهش هزینههای حمل و نقل

منجرخواهد شد .مقدار کربن موجود در شهر نیویورک
با دارا بودن تراکم بیشتر چیزی حدود  30درصد کمتر
از کربن موجود در دیگر شهرهای ایــاالت متحده
است.

چه شهری هوشمند نیست؟

مفهوم شهر هوشمند به نظر مبهم میآید .اول،
به دلیل این حقیقت است که راههــای زیــادی برای
هوشمند بودن وجود دارد .دوم ،به این دلیل است که
از این مفهوم به عنوان ابزاری برای ارتقای موقعیتها
و زندگی شخصی استفاده میشود در حالی که باید به
عنوان یک راهبرد برای هوشمندترشدن مورد استفاده
قرارگیرد .در واقع شاید اگر به جای این که به دنبال
تعریف دقیق مفهوم شهر هوشمند باشیم ،بگوییم چه
چیزی شهر هوشمند نیست راحتتر بتوان با مفهوم
شهر هوشمند آشنا شد.
اول از همه یک شهر هوشمند نیست ،هنگامی که
همه چیز در آن به مقدار زیاد هست .زیادی خودروها،
مصرف زیاد غذا ،آب ،انــرژی و ...از نشانههای آن
است.
دومـــا ،یــک شهر هوشمند نیست ،هنگامی که
شبکههای مختلفی که در درون این شهر وجود دارند
قادر نیستند تا با یکدیگر از طریق یک سیستم ارتباط

برقرار کنند و با هم همکاری و تعامل داشته باشند.
به عنوان مثال هنگامی که شبکه توزیع برق قادر به
برقراری ارتباط با وسایل الکتریکی در درون شهر
نباشد چگونه میتوانند متوجه شوند که بهترین زمان
مصرف انرژی چه زمانی است؟ همچنین هنگامی که
پارکینگهای موجود در سطح شهر به دستگاههای
هوشمند پارک متر مجهز نباشد ،چگونه رانندگان
متوجه شوند که در چه مکانی خودروهای خود را پارک
کنند؟
دلیلدیگربرایاینکهبگوییمیکشهرهوشمندنیست،
هنگامیاست که سیستمها و شبکههای موجود در آن
ایستا باشند و پویایی در این سیستمها وجود نداشته
باشد .منتظر بــودن در صف بلندی از ترافیک در
ساعات پرتردد ،هوشمندی نیست ،بلکه هوشمندی
وجود کمتر خودرو و تحرک و جا بهجایی بیشتر است.
یکی از ویژگیهای شهر هوشمند سطح باالیی از
تحرک است که اجــازه میدهد تا مــردم اطالعات،
انــرژی و سرمایهها ،به راحتی با یکدیگر در ارتباط
باشند.
در نهایت ،یک شهر هوشمند نیست ،زمانیکه تمامی
ذ ینفعان در پروسه برنامهریزی و تصمیمگیری که
منجر به توسعه خواهد شد ،حضور و دخالت نداشته
باشند .شرکتهای خصوصی ،مؤسسات دانش محور
و شهروندان همگی دانشها و اطالعات مفیدی در
رابطه با شهر در اختیار دارند .شهری که از این حجم
وسیع دادهها و اطالعات استفاده نکند نمیتواند از
دیگران آموزش و الهام بگیرد .در مقابل شهر هوشمند
بر پایه اشتراک دانش و همکاری تمام سطوح جامعه
اســتــوار اســت .چنین جامعهای ،یک جامعه باز
محسوب میشود که در آن یک فرد میتواند از ایده
فردی دیگر استفادهکند ،آن را توسعه دهد و در نهایت
به جامعه بازگرداند.
حاال که میدانیم چه شهرهایی هوشمند نیستند،
میتوانیم به تعریفی دقیقتر در حوزه شهر هوشمند
برسیم .در واقع آنچه که اساس مفهوم شهر هوشمند
است و آنچه که باعث ایجاد تفاوت بین شهر هوشمند
و شهر پایدار میشود ،استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )ICTو فناوریهای نوین در فرایند ایجاد
شهر پایدار است.

بازی

تکنولوژی

نرم افزار

نبردتاپایجان

سوختهیدروژنیدردنیایرایانهها

مدیریتهوشمندایمیل

در بازی  Guns Royaleشما بدون تجهیزات وارد منطقهای وسیع
میشوید و باید به سرعت وارد خانهها شوید و سالح و تجهیزات
برای دفاع از خود پیداکنید.
در این بازی باید با انتخاب ظاهر شخصیت و نوع پوشش او ،وارد
زمین بازی شوید و به مرور با پیداکردن آیتمها ،بازیکنان دیگر را
یکی پس از دیگری از بین ببرید .آیتمهای بازی سطوح متفاوتی
دارند و هر کدام عملکرد منحصربهفردی را به نمایش میگذارند.
بهعنوان مثال ،کولهپشتی به شما اجــازه برداشتن آیتمهای
بیشتر را میدهد و جلیقه ،در نقش سپر به شما کمک میکند تا
زمان بیشتری را در بازی دوام بیاورید .سالحهای بازی نیز در انواع
مختلفی در بازی حضور دارند که با توجه به
احتیاج خود باید آنها را برای رویارویی با رقبا
بردارید.
در حالت آنالین بازی میتوانید به رقابت با
بازیکنانی در سراسر جهان بروید.
اندروید

پیل سوختی هیدروژنی بیشتر برای تامین نیروی وسایل نقلیه
مورد استفاده قرار میگیرد ،اما به زودی میتواند مورد استفاده
دیگری پیدا کند.
گــروه خــودروســازی دایملر و شرکت فناوری  HPEبه دنبال
استفاده از پیلهای سوختی هیدروژنی در اتاق سرور به منظور
ارائه خدمات اینترنت هستند .انرژی خورشیدی و باد مقدار
زیادی انرژی فراهم میکنند ،اما پیلهای سوختی میتوانند اگر
تقاضای انرژی بیش از حد باال باشد یا قطعی برق رخ دهد ،انرژی
الزم را تامین کنند .این پیلهای سوختی برخالف سیستمهای
رایــج هیچ محدودیتی ندارند چرا که میتوانند تا زمانیکه
هیدروژن وجود داشته باشد به فعالیت خود ادامه دهند.
این پروژه میتواند گام بلندی در مسیر دستیابی به مراکز کامال
سبز داده باشد و مهمتر از همه ،نوید آن را میدهد که در صورت
حرکت بیشتر صنعت خــودروســازی به سمت خــودروهــای
الکتریکی ،پیلهای سوختی یک آینده مترقی خواهند داشت.

برنامه  Boomerang Mailجایگزین بسیار خوبیاست برای
جیمیل که با کمک امکانات آن میتوانید خیلی بهتر و راحتتر
ایمیلهای خود را مدیریت کنید.
این برنامه از هوش مصنوعی برای مدیریت ایمیلها بهرهگیری
میکند .به لطف دستیار هوشمند این اپلیکیشن بسیاری از
کارها را میتوانید با دادن فرمانهای صوتی انجام بدهید.
مثال با فرمان صوتی  ،Brief Meاز برنامه بخواهید که یک آمار کلی
ازایمیلهایجدیدومواردیکهپاسخندادهایدرابهشماارائهکند.
حتی میتوانید از این دستیار هوشمند زمان قرارمالقاتهایتان
را هم بپرسید یا از آن بخواهید که به بعضی ایمیلها پاسخ خودکار
بدهد.
این دستیار هوشمند در جستوجوهایتان
هــم میتواند کــاربــرد داشــتــه بــاشــد .مثال
میتوانید از آن بخواهید که یک فایل  PDFرا
در ایمیلی مشخص جستوجو کند.
اندروید
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دنیای فناوری

حذفبرنامههای
تلفنهمراهزیادهخواه

گوگل میگوید آن دسته از برنامههای
عرضه شده در پلی استور را که خواستار
دسترسیهای بیش از حد و نامعمول
هستند ،حذف خواهد کرد.
در همین راستا برنامههایی که خواستار
اســتــفــاده بــی مـــورد از بــرخــی خدمات
دسترسی گوشیهای هوشمند هستند
که تنها برای افراد معلول و کمتوان در نظر
گرفتهشده ،حذف میشوند.
در سیستم عامل اندروید برای کمک به
استفاده از گوشی توسط افــراد معلول و
کمتوان مجموعهای از خدمات دسترسی
در نظرگرفته شده که مشاهده بزرگتر
محتوا یا قرائت صوتی آ نهــا را ممکن
میکند .طــراحــان برخی برنامههای
تلفنهمراه بــدون هیچ گونه ضرورتی
برای دسترسی به دادههــای این بخش از
گوشیهای انــدرویــدی تــاش میکنند
و گــوگــل قصد دارد جــلــوی ایــن گونه
دسترسیها را بگیرد .از این پس توسعه
دهندگان این نوع برنامهها باید نیاز خود
بــه دسترسی بــه ایــن بخش از خدمات
گوشیهای اندرویدی را اثبات کنند.

رکوردشکنی
درشبکههایتلفنهمراه

رکورد بارگذاری اطالعات در شبکههای
نسل چهارم تلفن همراه توسط اپراتور
تیموبایل و با ثبت سرعت  ۶۷۳مگابیت در
ثانیه شکسته شد.
این اپراتور مخابراتی توانست با همکاری
شرکت کوالکوم این رکــورد استثنایی را
از طریق شبکههای نسل چهارم  LTEبه
ثبت برساند.پیش از این شرکت مخابراتی
دویچه تلهکام هم از راه انــدازی خدمات
پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه در ۹۲۰
نقطه آمریکا خبر داده بود که قرار است در
 ۴۳۰نقطه این خدمات به شکل پرسرعت
راه انــدازی شود .شرکت تیموبایل برای
ارائه خدمات مخابراتی نسل چهارم تلفن
همراه با این سرعت باال سه فناوری مختلف
را به صورت ترکیبی به کارگرفتهاست.
ایــن اپــراتــور تلفن همراه ارائــه خدمات
نسل چهارم را از سال  ۲۰۱۴به تدریج
آغازکرد هاست و میگوید با استفاده از
فناوری جدید سرعت دسترسی به خدمات
داده را دو برابر خواهدکرد.
امنیت

کشفحفرهامنیتی
درآنتیویروسها

در نشست وزارتخانههای کشاورزی و ارتباطات برای مدیریت آنالین کشاورزی مطرح شد

تأکیدبرتدوینسندبهکارگیریفناوریهاینویندربخشکشاورزی

وزیــــر جــهــاد کــشــاورزی
گزارش
مدیریت آنالین عرصههای
کــشــاورزی از نظر مــیــزان سطح زیرکشت ،انجام
عملیات داشت و برداشت و همچنین کنترل آفات
را از اولویتهای بخش کشاورزی برشمرد وگفت که
میتوانیم با بهکارگیری سیستمهای نظارت و کنترل از
راه دور ،وضعیت تولید را کنترل کنیم.
بــه گـــزارش پــایــگــاه اطـــاع رســانــی وزارت جهاد
کشاورزی ،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در
نشست «بهکارگیری سیستمهای هوشمند در بخش
کشاورزی» با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ،بر لــزوم بهکارگیری
فناور یهای نوین و هوشمندسازی کشاورزی برای
افزایش بهرهوری تولید و کاهش مصرف انــرژی در
بخش کشاورزی تاکید کرد.
در این نشست حجتی ،بهرهگیری از فناور یهای
نوین بــرای توزیع هدفمند کاالهای کشاورزی را از
جمله اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان و
تصریحکرد :بهکارگیری فناور یهای هوشمند به
منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضا ضروری است.

وی،هوشمندسازی آبیاری در بخش کشاورزی در کنار
توسعه سامانههای نوین آبیاری را از دیگر اولویتهای
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و گفت:بهرهگیری از
سیستمهای هوشمند موجب بهرهوری در مصرف آب و
افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از منابع موجود

میشود.
وزیــر جهاد کشاورزی ،مدیریت آنالین عرصههای
کشاورزی از نظر میزان سطح زیرکشت ،انجام عملیات
داشت و برداشت و همچنین کنترل آفات را از دیگر
اولویتهای بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد

که میتوانیم با بهکارگیری سیستمهای نظارت و کنترل
از راه دور از جمله تصاویر ماهوارهای،وضعیت تولید
محصوالت کشاورزی را بهتر کنترل کنیم.
در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با
اشاره به اجرای دو طرح پایلوت هوشمندسازی آبیاری
در باغ  60هکتاری در استان فارس و همچنین مدیریت
هوشمند اراضی زراعی کشت و صنعت مغان توسط
این وزارت اظهارکرد:این طر حها به منظور بهکارگیری
فناوریهای نوین در بخش کشاورزی اجرا شده و نتیجه
آن کاهش مصرف آب و انرژی و همچنین افزایش تولید
محصوالت زراعی و باغی بودهاست.
آذری جهرمی بر لــزوم تشکیل کــارگــروه مشترک
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری
اطالعات به منظور بررسی دقیق وکاربردی نتایج
طر حهای یاد شده تاکیدکرد و افــزود:الزم است سند
اقدام مشترک دو وزارت برای بهکارگیری فناوریهای
نوین در بخش کشاورزی تدوین شود.
در پایان این نشست مقررشد برای تهیه و تدوین سند
همکار یهای وزارتــخــانـههــای جهاد کــشــاورزی و
ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام الزم انجام شود.

یکی از قوانین اصلی و ساده جستوجوی
ایمن در اینترنت استفاده از نرمافزارهای
آنتی ویروس است تا رایانه کاربر ایمن بماند.
اما بهتازگی تحقیقات نشان داده حتی
بهتریننرمافزارهایآنتیویروسهمبهطور
کاملنمیتوانندازرایانهمحافظتکنند.
یک مشاور سایبری اتریشی به نام فلوریان
بانگر حفره امنیتی به نام  AV Gaterدر
بسیاری از برنامههای آنتی ویروس کشف
کرده که از قابلیت بازیابی فایلها از بخش
قرنطینه رایــانــه بــرای هک آن استفاده
میکند .فرایند سوءاستفاده این حفره
امنیتی بسیار ساده است .این حفره به
کاربر اجازه میدهد بخشی از بدافزار را از
فایل قرنطینه به نقطهای از رایانه قربانی
انتقال دهد و آن را فعال کند .البته این
مشاور سایبری به فروشندگان نرم افزارهای
امنیتی در اینباره هشدار داد هاســت و
بسیاری از آنها وصلههای امنیتی برای
حل این مشکل ارائه کردهاند.

