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اولیــن جلیقــه هوشــمند در جهــان
 AppWEARبا داشــتن  3پد حرارتی،
گرمایش بــدن در شــرایط آب و هوایی
ســرد را تأمین کرده و از طریق بلوتوث
با تلفن همراه کاربر ارتباط برقرار کرده
و درجه حرارت موردنیاز بدن را تنظیم
میکند.
بــه گــزارش «ایــران آنالیــن» ،فنــاوری
 Jacket AppWEARبــه شــکل
باورنکردنــی درجــه حــرارت بــدن را در

هر شــرایط آب و هوایی تأمین کرده و با
وجود 3منطقه گرمایش در جلو و پشت
جلیقه ،گرمایی متعادل و متناسب را به
بدن کاربر هدیه میدهد.
این جلیقه مناسبترین و راحتترین
وسیله پوشیدنی برای تأمین گرمایش
بــدن در محیــط خارج از منزل بشــمار
میرود .این سیستم دارای باتری است
کــه با هــر بار شــارژ شــدن به مــدت 12
ســاعت عمر مفید داشته و بدن را گرم

میکنــد .این فنــاوری از طریق بلوتوث
به اپلیکیشــنی در تلفن همــراه کاربر با
سیســتم عامــل (اندرویــد و آیاواس)
متصــل شــده و میــزان گرمای بــدن را
میتوان از طریق گزینههای ثبت شــده
در آن تنظیم کرد.
ایــن جلیقه دارای یک دکمه ســلیکون
 LEDبــه منظور تنظیم دســتی گرمای
بدن ،یک سیستم گرمایشی کامپوزیت
بــرای دوام و قابلیــت اطمینــان آن و

همچنیــن فنــاوری  Geolocationبــه
منظــور ردیابــی کاربــر در هــر محیط و
شــرایطی اســت .ایــن فنــاوری عــاوه
بر تأمیــن گرمــای بــدن ،فعالیتهای
بــدن کاربر را نیز رصد کــرده و از طریق
بلوتــوث بــه تلفن همــراه کاربر ارســال
میکند.
کاربــران بــه کمــک اپلیکیشــن
 AppWEARمیتواننــد تمامــی
فعالیتهــای خــود را از طریــق

ابالغطرحامنسازیزیرساختهایحیاتیبهدستگاههایاجرایی
سوسن صادقی
خبرنگار

عکسcsoonline :

طرح «امنســازی زیرساختهای حیاتی
در قبال حمالت ســایبری» بعد از تدوین
از ســوی مرکز مدیریــت راهبــردی افتای
ریاســت جمهوری بــرای اجــرا به تمامی
دســتگاههای اجرایــی دارای زیرســاخت
حیاتی کشــور ابالغ شــد .در پــی ابالغ این
طرح به دســتگاههای اجرایی این ســؤال
مطــرح میشــود کــه بــرای امنســازی
زیرساختهایحیاتیآیاتنهایکابالغیه
کفایــت میکند؟ برای کاهش مشــکالت
زیرساختهای حیاتی کشور دستگاههای
اجرایــی باید چــه کارهایی انجــام دهند؟
برای دریافت پاســخ این سؤاالت روزنامه
ایران به ســراغ کارشناســان حــوزه امنیت
سایبری رفته و نظر آنان را در این باره جویا
شده است.
ëëآگاهــی متولیــان بــرای مقابلــه بــا
حمالت سایبری
«طــرح امنســازی زیرســاختهای
حیاتــی در قبــال حمــات ســایبری نــه
تنهــا اقــدام مثبتــی اســت ،بلکــه بموقع
و در شــرایط مناســب و زمــان خوبــی بــه
دستگاههای اجرایی ابالغ شده است».
محمدحســام تدیــن عضــو هیــأت
علمــی پژوهشــگاه وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات بــا بیان مطلــب فوق
دربــاره تأثیــرات ایــن اقــدام مثبــت بــه
«ایــران» گفــت :اولیــن اثر مؤثــر و مثبت
ایــن اقدام فرهنگســازی در دســتگاههای
اجرایی کشور بخصوص در میان متولیان
زیرســاختهای حیاتی ماننــد آب ،برق،
گاز و ...اســت .ابــاغ این طرح به متولیان
زیرســاختهای کشــور میتوانــد توجــه
آنهــا را به نکته مهم و حســاس که همان
تهدیدات ناشی از حمالت سایبری است،
جلب کند .آنها باید بداننــد با اقدامهای
مؤثــر و نقشــه راه تبییــن شــده میتوانند
بــا بهکارگیــری کارشناســان متخصــص
حوزه فضای ســایبری جلوی تهدیدات و
حمالت ســایبری را گرفتــه و با آن مقابله
کنند.
تدین با بیان اینکه مخاطرات سایبری
اکنون دیگر با فضای واقعی و حقیقی در
هم تنیده شــده است و این دو فضا متأثر

از همدیگر هســتند ،افزود :سیســتمهای
کنترلــی از طریــق اینترنــت در دســترس
اســت به همیــن دلیــل بایــد ارتباطات و
دسترســیهای امــن و صحیــح در نظــر
گرفته شود تا بتوان از بسیاری از رخدادها
پیشگیریکرد.
وی با بیان اینکه ما هنوز به مواردی که
بعد از تهدیدات و حمالت سایبری برای
زیرساختهای حیاتی کشور رخ میدهد،
نپرداختــه ایم ،گفــت :بهعنــوان مثال در
همین ســیل اخیر که کشــور را درگیر کرده
و بســیاری از زیرســاختهای حیاتــی مــا
را تخریــب کــرد متولیــان امــر میتواننــد
بــا نقشــه راه این طــرح جدید بــه مقابله
بــا تهدیــدات ناشــی از حمالت ســایبری
بروند .هر طرحی دارای نقشه راهی برای
مقابله با تهدیدات است و اجازه میدهد
نقــاط قــوت و ضعــف زیرســاختهای
حیاتی و عوامل تهدیدات را بشناسیم .از
ســوی دیگر باید کارشناسان خوب در این
زمینه تربیت کنیم تا اگر حادثهای رخ داد
بتوانیمبا آنحوادثمقابلهکنیم.
وی با بیان اینکه تنها ابالغ طرح کافی
نیســت و بایــد نقشــه راه را اجرایــی کــرد،
گفــت :در این نوع طرحها نقاط ضعف و
مقابله با حمالت ســایبری ارائه میشود.
دستگاههایاجراییبایدنهتنهاتجهیزات
الزم بخصــوص تجهیــزات امنیتی بومی
شده را آماده کنند بلکه برای پیشگیری و
مقابله با حوادث تمرینهــای الزم را نیز
داشتهباشند.
تدیــن با اشــاره به اینکه دســتگاههای
اجرایــی بایــد چنیــن طرحهایــی را
جــدی بگیرنــد ،افــزود :بــرای مقابلــه بــا
تهدیدات ســایبری باید ضمن آموزش و
فرهنگسازینیرویمتخصصنیزتربیت
کرد و به کار گرفت.
ëëارتقای سطح امنیت
امید توکلی کارشــناس طــراح و راهبر
امنیــت راهکارهــای فنــاوری اطالعــات و
عملیات نیز درباره ایــن طرح به «ایران»
گفت :ساختار طرح و اجزای آن بهدرستی
و دقیق تدوین شــده اســت به طــوری که
راهبردهای امنســازی مناســبی در طرح
گنجانده شــده است از سوی دیگر رویکرد
مــدل بلــوغ امنیتی ایــن طــرح میتواند
راهنمای خوبی برای دستگاههای اجرایی

دررسیدنبهسطحمطلوبامنیتیباشد.
انتشــار نســخه دوم طرح پس از  5سال و
تغییرات عمدهای که در آن صورت گرفته
اســت؛ در صورتــی کــه بهصــورت دقیــق
پیگیری شود ،نویدبخش ارتقای مطلوب
سطحامنیتزیرساختهایحیاتیکشور
خواهدبود.
توکلــی با بیــان اینکه در ایــن طرح به
ظرفیتهــای بخــش خصوصــی چابک
و مــورد تأییــد در اجــرای این طــرح توجه
ویژه شــده و از نقاط قوت طرح محســوب
میشــود ،افــزود :بــه طــور قطــع بخــش
امنیتی دستگاههای اجرایی نیاز ضروری
به ایــن طرح دارند .دســتگاههای اجرایی
بهــر ه بــردار زیرســاختهای حســاس و
حیاتــی ،نیازمنــد چارچوبــی عملیاتــی
بــرای مصونســازی و افزایش تــابآوری
زیرساختهایخودهستند.
وی گفــت :از آنجایــی کــه حمــات
سایبری زیرساختهای آب ،برق ،انرژی
و ...را بــ ه صــورت جــدی تهدیــد کــرده و
اختاللهای زیادی را به وجود میآورند به
همیندلیلتمامدولتهابرایحفاظت
از زیرســاختهای خود چنین طرحهایی
را ارائــه میدهند .بهعنوان مثال در فوریه
سال  ،2013رئیس جمهوری وقت امریکا
فرمــان اجرایی بــرای تدوین طــرح ملی
محافظتسایبریزیرساختهایحیاتی

ایــن کشــور را صادر کــرد و در فوریــه 2014
چارچــوب عملیاتی مرتبط با آن ازســوی
مؤسســه ملی اســتاندارد و فناوری امریکا
منتشرشد.
این کارشــناس در پاســخ به این سؤال
کــه آیا ایــن طــرح بموقــع به دســتگاهها
ابــاغ شــده اســت ،گفــت :پیــش از ایــن
نیــز نهادهــای حاکمیتــی نظیر ســازمان
پدافنــد غیرعامــل و مرکــز ملــی فضــای
مجازی اقدامهای مناســبی در این حوزه
انجــام دادهانــد و بــه شــکل مــوردی یــا
فراگیــر ،طرحهــا و نظامهای امنســازی
زیرســاختهای حساس و حیاتی را ابالغ
کرد هاند.
وی افــزود :امنســازی یــک فرآینــد
مســتمر در هر دســتگاه اجرایی اســت که
خدمــات آن بایــد در طــول چرخــه عمر
راهکارها و محصــوالت فناوری اطالعات
و عملیــات مورد کاربرد در زیرســاختها
بــه شــکل مســتمر ارائــه شــود .بنابرایــن
نبایــد نقطه آغاز یا پایانی بــرای این گونه
فعالیتهــا در نظــر گرفــت .نکتــه مهم،
پویایــی این طــرح و بــ ه روزرســانی آن در
مقاطع مختلف و همگام بــا رخدادهای
سایبریدنیااست.
توکلی با بیان اینکه مهمترین مسأله
در ارائه طرحهای امنسازی ،تدوین ساز و
کارهای اجرایی آن است ،افزود :بر اساس

سطحبلوغفعلیهرزیرساخت،میتوان
ابزارهای انگیزشــی و القایی بــرای اجرای
طــرح درنظــر گرفــت .بهطور مشــخص،
صرف ابــاغ و قید فوریت کافی نیســت.
بایــد اعتبــارات الزم بــرای اجــرا تأمیــن
کــرده و دســتورالعملهای اجرایــی ارائه
داد .از ســوی دیگر بایــد بازوهای نظارتی
تعییــن کــرده و مشــوقهای الزم بــرای
زیرســاختهایی کــه بــه ســطح مطلوب
امنیت رسیدهاند ،فراهم کرد تا امنسازی
زیرســاختها بهصــورت مســتمر ادامــه
داشتهباشد.
وی دربــاره اینکــه چــه مشــکالتی
زیرســاختهای حیاتــی مــا را تهدیــد
میکنــد و آیــا ایــن طــرح میتوانــد بــه
کاهــش مشــکالت کمــک کنــد ،گفــت:
زیرســاختهای حیاتــی ،همیشــه در
معــرض حمــات ســایبری و خطاهــای
عملیاتــی هســتند .این موضــوع فقط در
کشور ما مطرح نیســت و زیرساختهای
اقتصاد ،ســامت جامعــه و امنیت ملی
هر کشوری ،وابســته به حفاظت سایبری
زیرســاختهای حســاس و حیاتــی آن
کشــور اســت .در اتفاقــات اخیــر ونزوئال و
حمــات ســایبری که انجا م شــد بهدلیل
خاموشــی سراســری به زیرســاخت برق
این کشور خسارات بسیاری وارد کرد و این
گونه حمالت خود مبنایی بر افول قدرت

شــبکههای اجتماعــی بــه اشــتراک
گذاشــته و ماجراجویی تــازه در فضای
مجــازی رقم بزننــد .ایــن جلیقه ضد
توشــو
آب بــوده و براحتــی قابل شس 
است.
در حال حاضر این جلیقه هوشمند در
سایت کیک استارتر با قیمتی برابر 139
دالر پیش فروش میشــود .پیشبینی
شده است این فناوری در سپتامبر سال
 2019به بازارهای جهانی عرضه شود.

حاکمیت در مدیریت کشــورها محسوب
میشــود .طرحهای امنسازی با پشتوانه
اجرایی و نظارتی حاکمیــت و حمایت از
استفادهازراهکارهایبومی،نقشمؤثری
در حفظ تمامیت و استقالل کشورها دارد.
ëëمقابله با حمالت سایبری
علیرضــا پورابراهیمــی عضــو هیــأت
علمی دانشــگاه آزاد اســامی نیز با بیان
اینکــه حــوزه ســایبر بهطــور کلــی حــوزه
مســتقلی نیســت به «ایــران» گفــت :هر
فعالیتی که اکنون در کشور انجام میشود
در شبکههای جهانی صورت میگیرد به
همین دلیــل مخاطرات بزرگ ســایبری
در انتظار آنها است از آنجایی که بسیاری
از خدمــات مانند خدمات بانکی و ...روی
ایــن شــبکهها انجام میشــود ،بــه عموم
مــردم نیــز مربــوط میشــود و هرگونــه
حملهای زندگی مردم را مختل میکند.
پورابراهیمی افزود :باید با ارائه بموقع
چنیــن طرحهایی بــه ســازمانها ،آنها را
بــا حمــات ســایبری و راههــای مقابله با
آن هوشــیار کرد .البتــه در این میــان باید
امکانــات الزم را نیــز بــرای دســتگاههای
اجرایــی فراهــم کننــد چــون بســیاری
از دســتگاهها ممکــن اســت امکانــات،
تجهیزات و حتی بودجــه الزم را نیز برای
اجرایی کردن آن نداشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضای ســایبر
بســیار تخصصی اســت ،گفت :این حوزه
ضمــن ویــژه بــودن بســیار پویــا اســت و
بســرعت به روز میشــود .بهعنوان مثال
اگر حملهای صورت بگیرد و با آن حمله
مقابله شود در ادامه حملهکننده از مسیر
دیگــر حملــه کــرده و حتی نــوع حمله را
نیــز عوض میکند بــه همین خاطر گفته
میشــود دفــاع از حوزه ســایبر هوشــمند
اســت از ایــنرو تخصــص و هوشــمندی
باالیی نیاز دارد ،چرا که حمالت ســایبری
مدام در حال به روزرسانی هستند.
ایــن اســتاد دانشــگاه نیز بــه موضوع
تربیــت نیــروی متخصص اشــاره کــرد و
گفــت :ضمــن آگاه کــردن دســتگاههای
اجرایــی زیرســاختهای حیاتــی کشــور
و اختیــار دادن بــه آنهــا بایــد روی بخش
امنیت ســایبری نیز ســرمایهگذاری شود
چون این طرحها تنهــا با ابالغیه و تزریق
بودجهعملیاتینمیشود.

مدیریتپسوردهابهکمکنرمافزار
نرم افزار
آنالین

امریکا به دنبال فتح نسل پنجم اینترنت

خبرنگار

اگــر شــما هــم از افرادی هســتید کــه در
توگذار میپردازید
اینترنت زیاد به گش 
یــا خرید آنالین انجام میدهید احتماالً
برای عضویت در ســایتهای مختلف،
پســوردهای متفاوتی هم بــرای خودتان
تعییــن کردهایــد .هرچنــد در لحظــه
خریــد یا ورود به ســایت یا کمــی پس از
آن ،پســورد را بهخاطــر داریــد و براحتی
میتوانیــد وارد وب ســایت مــورد نظــر
خود شــوید ولــی وقتی تعداد ســایتها
و بالطبــع پســوردهای مرتبــط بــا آنهــا

قاب
فناوری

اینترنت اکسپلورر ،فایرفاکس ،کروم ،اپرا
و ســافاری است .درواقع شــما میتوانید
تنها با یک بار وارد کردن هر پســوردی در
اینترنــت ،در مواقــع نیاز براحتــی به وب
ســایت مورد نیازتان مراجعه کنید بدون

شارژربادیهمراهضروریگردشگرانطبیعت

میترا جلیلی

خبرنگار

امروزه تلفن همراه ،تبلت یا لپ تاپ به جزء جداییناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است و در طول سفر و ...کاربران نمیتوانند
لحظــهای را بــدون حداقل یکی از این وســایل دیجیتال بگذرانند .شــارژ شــدن این وســایل نیــز یکی از دغدغههــای کاربران در
محلهایی اســت کــه به نیروی برق دسترســی ندارند .هرچنــد پاوربانکهای متعددی در بازار موجود اســت ولی شــارژرهای
خورشیدی ،آبی و بادی برای طبیعتگردها کارآیی بیشتری دارند .یکی از این
شارژرها که توسط یک استارتاپ بریتانیایی ساخته شده Giga ،نام دارد.
این شــارژر بادی که یک کیلوگرم وزن دارد ،ضد آب اســت و براحتی میتوان
در فضــای بــاز از آن اســتفاده کرد Giga .را میتوان بســته به شــرایط محیطی
روی درخت ،بین صخرهها یا روی زمین قرار داد تا شــارژر بتواند از جریان باد
بیشترین بهره را ببرد .این شارژر برخالف شارژرهای خورشیدی که تنها در طول
روز و در مجاورت نور خورشید شارژ میشوند ،در طول شب نیز شارژ میشود و
بارش باران نیز برای آن مشکلی ایجاد نمیکند .میزان انرژی برق تولید شده
توسط این شارژر هم به جریان باد و قدرت آن بستگی دارد ولی میتوان گفت
که بهطور متوسط 5وات برق تولید میکند و آن را از طریق یک کابل شارژ «یواسبی» ،بهگوشی ،تبلت ،فانوسهای دیجیتال،
قطب نماهای دیجیتال و ...میرساند Giga .اکنون با بهای  129دالر پیش فروش میشود تا سرمایه مورد نیاز برای تولید انبوه آن
تأمین شود ولی در صورت ورود به بازار بهای آن به 195دالر خواهد رسید.
cnet

دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــوری امریکا بر این باور اســت
که این کشور در بازی شبکه نسل پنجم اینترنت  5Gبرنده
روی وب
خواهد شــد .بهگزارش ایســنا ،از آنجا که اخبار نســل جدید
اینترنت  ۵Gدر گوشــه و کنار جهان منتشــر شــده و کاربران بسیاری نیز در انتظار
اجرای آن هستند ،کشــورهای زیادی با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت
و غولهای تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نســل جدید از اینترنتاند.
اوایــل ســال  ۲۰۱۲میالدی بــود که اتحادیــه بینالمللی مخابــرات ( )ITUتحت
نظر ســازمان ملل برنامهای را برای توســعه تیم ارتباطات بینالمللی موبایلی
( )IMTبــرای افق  ۲۰۲۰و فرای آن ( )۲۰۲۰-IMTآغاز کرد .در نتیجه رســماً یک
مســابقه جهانی برای تعیین نســل پنجم شبکه موبایل شروع شــد و از آن پس،
شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان
هستیم که هر یک بهدنبال برقراری و راهاندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت
 ۵Gدر کشورهای مختلفی همچون کرهجنوبی ،ژاپن ،چین ،ایاالت متحده امریکا،
اســترالیا و غیره هســتند و از تواناییهــا و برنامههای خود در ایــن زمینه رونمایی
میکننــد .حاال بهنظر میرســد که ترامپ ،بر این باور اســت که امریــکا در بازی و
رقابت تنگاتنگی که میان کشــورها و شرکتهای مخابراتی از سراسر جهان برای
برقراری زودهنگام اینترنت  5Gبرپا شده برنده خواهد شد.
بر اســاس گزارشــی که در وب ســایت  the vergeآمده است ،وی با انتشار توئیتی
خاطرنشــان کرده اســت که ایاالت متحده امریکا در تمامــی تکنولوژیهای برتر
جهان پیشگام و پیشتاز بوده است و حاال نیز باید در برقراری نسل پنجم و جدید
شــبکه اینترنت  5Gو حتی  6Gنیز پیشتازی خود را از سایر کشورها و شرکتهای
مخابراتی جهان اثبات کند .کشــورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت
متحــده امریکا ،کانادا ،اســترالیا ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن و بســیاری از کشــورهای
اروپایــی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نســل
پنجم اینترنت همراه  ۵Gهستند و در این زمینه فعالیتهای گستردهای انجام
دادهاند .بسیاری از بزرگترین شرکتهای مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان
نظیر نوکیا ،اریکســون ،هوآوی ،ال جی ،اســپرینت و غیره بشــدت در حال رقابت
برای راهاندازی نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم  ۵Gهستند.

علیرضا احمدی

افزایــش یابــد احتمــاالً بــرای بهخاطــر
ســپردن این رمزهای عبور دچار مشکل
میشــوید .بــرای حــل ایــن مشــکل و
مدیریت مناسب پسوردها نرمافزارهای
زیــادی ارائــه شــده اســت کــه از بهترین
آن میتــوان بــهLastPass Password
 Managerاشــاره کــرد؛ نرمافــزاری کــه
بســیار قدرتمنــد اســت و بــا دراختیــار
داشــتن آن ،دیگر نگران فراموش کردن
رمزهــای اکانتهــای مختلــف کــه در
ســایتهای متفــاوت از آنهــا اســتفاده
میکنید نخواهید بود.
یکــی از مزایــای این نرمافزار ،پشــتیبانی
از مرورگرهــای پرکاربــرد همچون گوگل،

اینکه نگران فراموش کردن رمز عبورتان
باشــید .درواقع این نرمافزار ،رمزها را در
ســرور خود ذخیره میکنــد و هنگامی که
مجــدداً بــه ســایتهای مورد نظــر خود
مراجعــه میکنیــد ،بخشهــای مربــوط
بهنام کاربــری و کلمه عبورتان بهصورت
خــود کار پــر میشــود .البتــه در این میان
باید مراقب هکرها باشــید و پسوردهایی
با ضریــب اطمینان باال انتخــاب کنید تا
از آن سوءاســتفاده نشــود .اگر شما هم از
کاربران عالقهمند به استفاده از ظرفیت
ایــن نرمافزارهســتید میتوانیــد آن را از
وب ســایت  P30world.comبهصــورت
رایگان بارگذاری کنید.

امضایتفاهمنامهوزارتارتباطات
با «یونیدو»

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با سازمان توسعه صنعتی
ملــل متحد (یونیدو) در وین تفاهمنامــه همکاری امضا کرد.
اخـــبار
بهگزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
در ادامه دیدارهای فشرده خود با مقامات سازمان ملل در وین با مدیرکل یونیدو،
آقای لی یونگ تفاهمنامه همکاری امضا کرد .آذری جهرمی و هیأت کارشناسی
وزارت ارتباطــات در مقــر اروپایی ســازمان ملل واقع در ویــن با لی یونگ و هیأت
توگو کردند.
کارشناسی یونیدو درباره زمینههای مشترک همکاری دیدار و گف 

تعرفه مکالمه تلفن ثابت گران نمی شود

معاون وزیر ارتباطات گفت :با اصالح قیمت برخی سرویسهای تجاری شرکت
مخابــرات ،مشــکل کاهــش درآمد این شــرکت تاحــدودی مرتفع شــد و تعرفه
مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال  ۹۸تغییری نخواهد داشت.
ب ه گزارش مهر ،حسین فالح جوشقانی درباره پیشنهاد مخابرات ایران به سازمان
رگوالتوری مبنی بر افزایش تعرفههای تلفنی اظهار داشت :این شرکت در نیمه
دوم سال  ۹۷درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگوالتوری پیشنهاد
داد تــا با توجه به افزایش هزینههای جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان،
تا حدودی ضرر و زیانها جبران شــود اما با بررســیهایی که از ســوی رگوالتوری
انجام شد ،بهجای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی ،رگوالتوری با
اصالح تعرفه سرویسهای تجاری این شرکت موافقت کرد.
رئیس رگوالتوری گفت :تعرفه سرویسهای مشترکان سازمانی مخابرات مطابق
مصوبه  ۲۶کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات ابالغ شــده بود که طی  ۱۰ســال
اخیــر تغییری نداشــت .از اینرو ما موفق شــدیم در کمیســیون تنظیم مقررات
ارتباطــات ،ایــن تعرفهها را اصالح کنیم .از ســوی دیگر با اصــاح این تعرفهها،
اپراتورهای  FCPنیز میتوانند ســرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای
ایــن اصالح مصوبه ،ارائه دهند .وی گفت :موضوع ابطال مصوبات کمیســیون
تنظیم مقــررات ارتباطات در خصوص تعرفههــای مخابراتی و حذف آبونمان
از ســوی دیوان عدالــت ،حدود  ۷۰۰میلیارد تومــان از درآمد مخابرات را کاهش
میدهد که با اصالح تعرفه مشــترکان ســرویسهای سازمانی مخابرات ،حدود
یک سوم این کاهش درآمد ،جبران شده است.
فالح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات
ایران نیز گفت :مخابرات در حال تغییر سیســتمهای صورتحسابگیری خود از
نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند .البته در کنار آن ،نامه اعتراضی نیز به
دیوان عدالت زدهایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود.

دوئل مایکروسافت و آمازون بر سر قرارداد
 10میلیاردیپنتاگون

پروژه محاســبه ابری پنتاگون موســوم به « »JEDIبا ســرمایه
آن سوی
هنگفت  ۱۰میلیارد دالری خود ،نامهای بزرگ دنیای فناوری
خــــــبر
را به خود جلب کرده اســت و بزرگانی همچون مایکروسافت
و آمــازون در حال رقابت برای تصاحب آن هســتند .ب ه گزارش ایســنا ،آمازون و
مایکروسافت دو شرکت نهایی هستند که در حال تقال برای تصاحب قرارداد ۱۰
میلیارد دالری محاسبه ابری وزارت دفاع امریکا هستند.
مهاجرت پنتاگون به محاسبه ابری که بهنام پروژه « »JEDIشناخته میشود ،در
سال  ۲۰۱۷اعالم شد و برخی از بزرگترین شرکتهای دنیا از آن زمان در رقابت
برای اجرای آن بودهاند.
برنــده شــدن در تصاحب این قرارداد درســت مثل مســابقات تلویزیونی شــده
اســت .بهطوری که بزرگترین شــرکتهای فناوری دنیا نظیــر آیبیام ،اوراکل،
مایکروسافت ،گوگل و آمازون پیشنهادات خود را برای تصاحب آن ارائه دادهاند
و در آخر این مایکروسافت و آمازون بودند که فینالیست شدند.
حتــی در ایــن فرآینــد ،اوراکل از یکی از کارمنــدان آمازون که قبــاً روی  JEDIکار
میکــرد بهدلیــل تأثیر منفی وی روی فرآیند انتخاب ،شــکایت کــرد .با این حال
پنتاگــون ایــن ادعــا را رد میکند .آمــازون و مایکروســافت هــر دو در حال حاضر
بشــدت بر محاسبات ابری تمرکز کردهاند و تصاحب یک قرارداد دولتی آن هم
در این اندازه به نفع هر دو خواهد بود و در واقع یک معامله دو سر سود برای آنها
است .برنده این قرارداد اواسط ماه ژوئیه(خرداد ماه) اعالم خواهد شد.

تسال و ساخت تراشه هوشمند مغزی

گروهــی از دانشــمندان وابســته
بــه بنیــاد پژوهشــی ایالن ماســک
مدیرعامــل تســا در تالشــند تــا
تراشــههای مغزی پیشــرفتهای را
طراحی و وارد بازار کنند.
بهگزارش انتخاب ،بهنظر میرسد
بلندپروازیهــای ایــان ماســک
صرفــاً بــه زمیــن و فضــا محــدود
نمیشود و شامل فعالیتهای پزشکی نیز میشود .فعالیتهای ایالن ماسک
در حوزه فناوری پزشــکی که نخســتین بار توســط بلومبرگ افشا شد و اکنون این
فعالیتهــا وارد فاز جدی تری شــده اســت .در مرحله فعلی تراشــهها با هدف
نظارت غیرفعال بر فعالیت مغز طراحی میشوند .این موضوع بخشی از پروژه
ایجاد ارتباط بین مغز انسان و کامپیوتر است.
محققان این تکنیک جدید را در موشهای آزمایشگاه مورد آزمون قرار دادهاند
و اکنون بهدنبال نســل جدیدی از رابطهای قابــل انعطاف ،پایدار و امن عصبی
هستند که از یک سو برای مطالعه علمی اولیه عملکرد مغز و از سوی دیگر برای
بررسی برنامههای کاربردی بالینی تراشهها مورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش ابتدا یک بخش از جمجمه موشها توســط دانشــمندان حذف شد.
سپس تراشه هوشمند با استفاده از روشی بسیار دقیق در مغز موشها فعال شد.
این تراشــه با کمک الکترودهای پلیمری انعطاف پذیر به مغز متصل میشــود و
سپس از طریق یک صفحه مدار به پشت سر موشها متصل میشود و اطالعاتی
را در مورد فعالیت مغز موشها ثبت میکند .این تکنیک که با هدف ایجاد ارتباط
بیــن مغز مــوش و مغز انســان فعالیت میکنــد ،هنوز تکنیک دقیقی محســوب
نمیشــود امــا میتوانــد مفیــد باشــد .ایــن آزمایــش در « »Neuralinkکــه یکی از
شرکتهای مخفی و اسرارآمیز ایالن ماسک است ،اجرا شده است .این شرکت در
ســال  2016تأسیس شد ،اما تا مارس  2017این شرکت به هیچ وجه فعالیتهای
خود را علنی نمیکرد .درواقع فعالیتهای این شــرکت زمانی علنی شــد که وال
اســتریت ژورنال نخســتین بار در مورد این شرکت مطلبی منتشــر کرد .پس از آن
بود که ایالن ماسک بیشتر در مورد  Neuralinkسخن گفت و اعالم کرد که امیدوار
است یک روز توانایی افزایش آگاهی انسانی را از طریق هوش مصنوعی فراهم کند.

