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تکنولوژی هایی که کاربران کره شمالی را ایزوله می کند
میترا جلیلی

خبرنگار

ارتباطات  5gلبه تکنولوژی است

بــا ایــن مشــکل ،خریــد گوشــیهای
قاچاقی است که از مرز چین بهصورت
غیرقانونی وارد میشــود اما در پاســخ
باید گفت چنین کاری عمالً امکانپذیر
نیســت چــون چنیــن گوشــیهایی
بالفاصله از طریق شــبکه تلفن همراه
کــره شــمالی ردیابــی میشــوند و البته
فرد خاطی با مجازاتی ســنگین مواجه
میشود.
ایــن موضــوع بــرای کامپیوترهای PC
نیــز مصــداق دارد .کرهشــمالی یــک
سیستم عامل بر مبنای لینوکس با نام
 Red Starرا طراحی کرده که روی همه
کامپیوترهــای وارداتی نصب میشــود
تــا دولــت بتوانــد بهصــورت مخفیانــه
فعالیت کاربران را زیر نظر بگیرد .همه
کامپیوترهای  PCموجود در این کشــور
به این سیســتم عامل مجهز هســتند و
هرگونه فعالیتی رصد میشود.
ازســوی دیگــر طبــق ایــن گــزارش،
تلفنهای همراه موجود در کره شمالی
اندرویدی و متن باز هســتند .به همین
دلیــل هــم مهندســان ،نرمافزارهــای
دستکاری شده را که شامل یک برنامه
با نام  Red Flagاســت ،روی گوشــیها
نصــب میکننــد تــا بــه ایــن ترتیــب
دولــت کــره شــمالی بتوانــد بــر همــه
رفتــار کاربــران در گوشیشــان نظــارت
داشــته باشــد .بهعنوان مثال اســکرین
شــاتهای مردم را ببیننــد و همچنین
متوجــه شــوند کــه از چــه ســایتهایی
بازدید کردهاند.گفته میشــود اسکرین
شــاتهای کاربــران روی یک دیتابیس

بــا نام  Trace Viewerذخیره میشــود
و درصــورت تشــخیص موضوعــی کــه
برای رژیم کرهشــمالی خطرناک باشد
نســبت بــه آن واکنش نشــان میدهد.
بــه اعتقــاد «مارتیــن ویلیامــز» ایــن
امــکان وجود نــدارد کــه دولــت بتواند
همه اســکرین شــاتها را بررســی کند
ولی مــردم از ترس عقوبــت کار ،دچار
خودسانسوری شــدهاند و بیشتر آنها از
اسکرین شات گرفتن اجتناب میکنند.
همچنیــن در ایــن گزارش آمده اســت
کاربــران در ایــن کشــور در صورتــی کــه
فایــل یــک رســانه خارجــی را بــاز کنند
رژیــم بالفاصلــه از آن مطلع میشــود
چــرا کــه مهندســان ،یــک نــرم افــزار
عالمتگذاری فایل روی کامپیوترهای
 PCیــا تلفن همراه نصــب کردهاند .به
محض باز شدن چنین فایلهایی روی
تلفن همراه یا کامپیوتر شــخصی ،این
فایلها بالفاصله عالمتگذاری شــده
و مــورد نظــارت دولــت قــرار میگیرد.
بهدنبــال ایــن عالمــت گــذاری ،چنین
افــرادی از ایــن پــس بیــش از گذشــته
تحــت کنتــرل قــرار میگیرنــد چــون از
نظــر کیم جونگ اون یــک خطر بالقوه
محسوب میشوند.
ëëشبکه تلفن همراه پردردسر
طبــق گــزارش «مارتیــن ویلیامــز»،
زیرســاختهای شــبکه تلفــن همــراه
در ایــن کشــور عمــاً بــه دو بخــش
تقسیم شده اســت به این معنا که هم
توریســتها و هم شــهروندان خارجی
ســاکن در ایــن کشــور میتواننــد بــا

بیرون از این کشــور تمــاس برقرار کنند
ولی ایــن امکان بــرای شــهروندان کره
شــمالی وجود نــدارد .البتــه باید گفت
که این سیســتم ارتباطی کــه ویلیامز از
آن بــا عنوان دیوار آتشــین یاد میکند،
بــا کمــک یــک کمپانــی مصری بــا نام
 Orascomدر ایــن کشــور فعــال شــده
اســت .گفتنی اســت کــه پیش شــماره
تلفن شــهروندان کره شمالی260-191
اســت اما پیــش شــماره توریســتها و
خارجیهــا بــا  250-191آغاز میشــود
بــه همیــن دلیــل تفکیــک ایــن دو از
یکدیگر بســیار آســان اســت .همچنین
سیمکارتهای توریســتها نیز در این
کشــور غیرفعــال میشــود تــا احتمــال
استفاده شــهروندان کره شمالی از این
ســیمکارتها و تماس با بیــرون از این
کشور و همچنین اینترنت آزاد به صفر
برسد.
ëëشبکه وای فای ممنوع
رژیــم کرهشــمالی بــا وای فای شــهری
گســترده نیــز به شــدت مخالف اســت
و آن را بــرای بقــای خــود خطرنــاک
میداند به همین دلیل هم شبکههای
وای فای گســترده در این کشور محدود
و گاه نیــز ممنــوع اعــام شــده اســت.
عمــاً کــره شــمالی میخواهــد کامــاً
مطمئــن باشــد کــه شــهروندانش بــه
اینترنت خارجی دسترسی ندارند.
پیــش از ایــن برخــی ســفارتخانهها
شبکههای وای فای گسترده راهاندازی
کردنــد و مــردم کــه تشــنه اطالعــات
دقیــق هســتند تــاش میکردنــد در

اطــراف این ســفارتخانهها به اینترنت
آزاد دسترســی داشــته باشــند ولــی به
محض اینکه این رژیم از وجود چنین
امکانــی مطلــع شــد ،بالفاصلــه ایــن
شــبکههای وای فــای را ممنــوع اعالم
کــرد .درمقابل ،از یک شــبکه ارتباطی
عمومــی بــا نــام  Miraeبــه معنــای
آینــده رونمایی کرد .برای اســتفاده از
ایــن شــبکه ارتباطــی ،کاربر بایــد ابتدا
یک اپلیکیشــن نصب کند و البته تنها
اینترنت داخلی کره شمالی در اختیار
مــردم قــرار دارد و خبــری از اینترنــت
جهانی نیست.
ëëتلویزیونهایاینترنتی
در کرهشــمالی نتفلیکــس وجــود
نــدارد ولــی دو ســرویس تلویزیــون
اینترنتــی ()IPTV servicesدر ایــن
کشــور راهاندازی شده اســت تا مردم از
نمونههــای خارجی دور بمانند .نمونه
محبوبتــر ایــن ســرویس تلویزیــون
اینترنتی Manbang ،اســت که درست
مانند تلفنهای همراه ،باکس set-top
آن وارداتی و بسیار ارزان قیمت بوده و
در چین ساخته شده است.
پــس از واردات بــه کــره شــمالی،
نرمافزارهایی روی این باکسها نصب
میشــود تــا بــه ایــن ترتیــب کاربــران
تنهــا محصــوالت داخلــی را بتواننــد
مشــاهده کننــد و عمالً از دسترســی به
ســرویسهای خارجی محروم باشــند.
البته اگر کاربران نمونههای قاچاق این
باکسها را به دســت بیاورند میتوانند
از ایــن محرومیــت نجــات پیــدا کننــد
بــدون اینکه عواقبــی برای آنهــا وجود
داشته باشد چون درحال حاضر امکان
رصد این نمونهها وجود ندارد.
بــا رادیوهــای موجــود در ایــن کشــور
نیــز تنهــا کانالهای رســمی این کشــور
قابــل دریافت اســت و گــوش دادن به
برنامههــای رادیویــی خارجــی در ایــن
کشــور غیرقانونــی و جــرم محســوب
میشود چراکه دولت دائم بر عملکرد
مــردم در ایــن زمینــه نظــارت میکند.
البته برخی هم رادیوهای قاچاق دارند
و تالش میکنند به برنامههای خارجی
گوش دهند هرچند رژیم برنامه ارسال
پارازیتهــای گســترده را اجــرا کــرده
است.
در ایــن کشــور همچنیــن کســی اجــازه
اســتفاده از بازیهــای موبایلــی یــا
ویدئویــی خارجــی نــدارد و تاکنــون
125بازی موبایلــی بومی برای کاربران
ارائــه شــده که بــا اهداف خــاص «کیم
جونگ اون» تهیه شدهاند.

در هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات عنوان شد

پلتفرمهانشانهاقتصادبزرگترهستند
از نوع هفتمیــن همایش
ملیمدیرانفناوری
دیگر
اطالعــات ،روز
یکشنبه ۲۹دیماه با رویکرد میانرشتهای
و با شــعار «ارزشآفرینی کســبوکارهای
تعاملــی و پلتفرمهــا» بــا حضــور امیــر
شــجاعان رئیس مرکز دولت الکترونیک،
فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور ،امیر
ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطالعات
و دیگــر مدعویــن در مرکــز همایشهای
وزارت کشور برگزار شد.
بهگــزارش «ایــران» در ایــن همایش
امیــر ناظمــی رئیس ســازمان فناوری
اطالعــات بــه اقتصاد پلتفرمی اشــاره
کــرد و گفــت :مــا تاکنــون دو دوره از
اقتصــاد را گذراندهایم که در دوره اول
معامــات بهصورت تهاتــری و کاال به
کاال یــا کاال بــه خدمــت یــا خدمــت به
خدمــت انجــام میشــد .این مــدل تا
زمان گسترش پول وجود داشت .پس
از ایجــاد دوران اقتصــادی صنعتــی و
تبدیلشــدن پول به ابــزار اصلی ،وارد
دوره دوم شــدیم که دنیــای بانکداری
و همینطــور تعاریفــی ازجمله طرف
عرضــه و طــرف تقاضــا نیــز شــکل
گرفتند.
وی افــزود :بهدنبــال ایــن تغییــرات،
رشــتههای جدیــدی ماننــد مارکتینگ
نیــز ایجــاد شــد .آنقــدر ایــن دوره بــه
وجــه قالــب ذهنــی مــا تبدیــل شــده
کــه فکــر میکنیــم حتمــاً بایــد طــرف
عرضــه و تقاضــا در همــه چیــز وجــود
داشــته باشــند اما باید توجه کرد که در
اقتصاد پلتفرمی ،تغییر بازار ب ه سمت
بازارهای جورسازی اســت و هر فرد در
آن واحــد هــم میتواند طــرف عرضه
باشد و هم میتواند طرف تقاضا باشد
و آزادی عمــل بــه تکتــک بازیگــران

سایت وزارت ارتباطات

رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره
بــه اینکــه ارتباطــات نســل پنجــم  5Gموضوعی اســت که
روی وب
ناگزیر هســتیم در نسل ارتباطات به آن توجه کنیم ،گفت:
ارتباطات  5Gلبه تکنولوژی است.
بهگزارش ایسنا وحید یزدانیان با اشاره بهویژگیهای ارتباطات نسل پنجم ،اظهار کرد:
در نسل پنجم ارتباطات ،پوشش بسیار بسیار باال است و تأخیر در این شبکه معنایی
ندارد و کاربردهایی که در حوزه  ICTمد نظر اســت ،با پیادهســازی این شــبکه محقق
خواهد شــد .یزدانیان با اشــاره به این موضوع که فعالیتهای آزمایشگاهی نیازمند
صــرف هزینه زیادی اســت ،خاطرنشــان کــرد :این هزینهها عمــاً از توان بســیاری از
شــرکتهای خصوصی یا دانشگاهی خارج اســت .در این موارد ،حاکمیت ورود پیدا
میکند و وظیفه خودش میداند که این زیرساختها را فراهم کند و به فرآیند انتقال
فناوری به کشور کمک کند .یکی از موضوعات مطرح این است که ما با کثرت دادهها
مواجه هستیم و دادهها نیازمند تحلیل هستند و بر اساس تحلیلی که روی این دادهها
انجام میشود ،سرویسهای خاصی تعریف و ارائه میشود.
وی افــزود :پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری اطالعات زیرســاختهای آزمایشــگاهی
گســتردهای دارد .پژوهشــگاه بدنــه تحقیقاتــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
اســت .مــا چهار محور اصلی فعالیت داریم که شــامل فناوریهــای جدید مرتبط با
ارتباطــات( ،)CTفنــاوری اطالعــات ( ،)ITامنیــت فاوا و موضوعات سیاســتگذاری و
آیندهپژوهی است .تالش ما این است در هر کدام از این چهار حوزه وارد موضوعاتی
شویمکهلبههایتکنولوژیاست.عالوهبراینماتعامالتبینالمللیگستردهایهم
داشته و داریم .یزدانیان در خصوص تنگناهای بودجهای ،گفت :تنگناهای بودجهای
برای همه مراکز تحقیقاتی است و ما هم مثل بقیه پژوهشگاهها از قوانین وزارت علوم
تبعیت میکنیم و ما هم فارغ از این تنگناها نبودیم و با این مسائل روبهرو بودهایم؛
ولــی موضوع مهم این اســت کــه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات در حمایت از
فعالیتهایتحقیقاتیماعزمجدیداشتهاست.
رئیسپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعاتافزود:درحوزهپژوهشمشکلماوبقیه
پژوهشگاههادردرجهاولبهخودمجموعههاییمثلمابرمیگردد،زیراماهمکاریها
و تعامالت فی مابین در داخل کشــور کم داریم و این چالش جدی اســت .در حالی
که در برخی کشورهای توسعه یافته چند دانشگاه جمع میشوند و کارهای مشترک
انجام میدهند؛ اما در کشــور ما با وجود اینکه میدانیم منابع محدود اســت و باید با
هم باشیم ،ولی گاهی رقابت شکل میگیرد و این رقابتها سالم نیست .یزدانیان با
اشاره به چالش دوم ،ادامه داد :چالش دوم چالش کلیدی است که مرتبط با موضوع
باور به توان پژوهشگران و محققان داخلی است .وی در خصوص این مشکالت با ارائه
راهکارهایی گفت :نهادهای واسط موضوع مهمی است .ما در کشور حوزه صنعت و
حوزهدانشگاهداریم.اینهاممکناستدربدوامرزبانمشترکنداشتهباشند.بایستی
نهادهای واســطی بین دانشگاه و صنعت شکل گیرد و این نهادهای واسط میتوانند
ایجاد مفاهمه کنند و هر چه این نهادها گستردهتر شوند ،ارتباط بین این دو مجموعه
بیشــتر است .این نهادها شــامل شــرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری
اســت .وزارت  ICTبــرای اولین بار «پارک فناوریهای نوین اطالعــات و ارتباطات» را
ایجاد کرده است؛ یعنی شرکتهای کوچک و متوسط که وارد میشوند و در پارکهای
علموفناوریمستقرمیشوند،بهشرکتهایبزرگتبدیلمیشوند.

باندهایفرکانسیسرمایهملیاست

زد دی نت

در عصــر اینترنــت کــه گــردش آزاد
اطالعــات و اســتفاده از فناوریهــای
نوین در بخشهای مختلف اقتصادی،
ســامت ،آمــوزش و ...میتوانــد آینده
بهتــری برای کشــورها رقم بزنــد ،یکی
از بســتهترین حاکمیتهــا یعنــی
دولــت کرهشــمالی ،ایــن کشــور را در
جهــت مخالــف حرکــت میدهــد و با
ســختگیرانهترین روشهــا از هرگونــه
تبادل اطالعات و دیتا از داخل کشور به
بیرون مرزها و از بیرون به داخل کشــور
ممانعت میکند؛ موضوعی که بشدت
مــورد توجــه فعــاالن حقوق بشــر قرار
گرفته است.
ëëکمیتهحقوقبشرنگرانمردمکرهشمالی
«مارتین ویلیامز» روزنامه نگار و فعال
عرصه فناوری با افرادی که با هر روش
ممکــن از کرهشــمالی فــرار کردهاند به
گفــت وگو نشســته و موضــوع اینترنت
و فناوریهــای نویــن را بهصــورت ویژه
مــورد توجــه قــرار داده اســت .وی این
اطالعــات را در اختیــار کمیتــه حقــوق
بشــر قرار داده اســت تــا در ایــن زمینه
گزارشــی تهیــه شــود .گــزارش جدیــد
کمیتــه حقــوق بشــر دربــاره مســائل
کرهشمالی نشان میدهد «کیم جونگ
اون» رهبــر کرهشــمالی از تکنولــوژی
بهــره میگیــرد تا مــردم کشــورش را از
دسترســی به اطالعات جهــان دور نگه
دارد .طبــق گزارش ایــن کمیته ،میزان
محکومیــت ،زندانــی شــدن و حکــم
اعــدام برای کســانی کــه از رســانههای
ممنوعه اســتفاده کردهاند یا وضعیت
شــبکه داخلــی تلفن همراه این کشــور
کــه بــه روی توریســتها بســته اســت
و ...همگــی نشــانههایی از وضعیــت
بد حقوق بشــر در این کشــور محسوب
میشوند.
«مارتیــن ویلیامــز» در ایــن گــزارش
آورده اســت در حالــی کــه اینترنــت،
جهــان را به یــک دهکده تبدیــل کرده
و مــردم دو نیمکــره جهــان میتواننــد
تنها بــا یک کلیــک از اتفاقات مختلف
باخبر شوند ،کشوری مانند کره شمالی
چگونــه میتواند مــردم را از این اخبار
دور نگــه دارد؟ این موضوع برای رهبر
کره شــمالی که به معنای واقعی کلمه
مــردم خــود را در تاریکــی نگه داشــته،
یــک چالــش اساســی بــوده اســت کــه
البته به نظر میرســد در محدود کردن
مردم تا حد زیادی موفق شــده اســت.

دراین کشور لپ تاپ ،تلویزیون ،فیلم،
رادیو و ...موجود اســت اما بیشتر مردم
بهدلیــل فقر از آنهــا بهــره نمیگیرند.
تلویزیــون و رادیــو تنهــا بــه برنامههای
داخلــی کشــور محــدود میشــود و
اینترنت هم وضعیت مناســبی ندارد.
همچنیــن باید گفت تعــداد هکهایی
که از سوی این کشور انجام میگیرد چه
در داخل و چه در خارج از مرزها ،نشان
میدهد اینترنت با سرعتی مناسب در
این کشــور موجود است یا شــاید بتوان
گفــت که حداقل در اختیــار افراد مورد
تأیید دولت قرار دارد.
گزارش این روزنامــه نگار ابعاد تازهای
را از چگونگی نظارت رهبر کرهشــمالی
و رژیــم وی بــرای ایزولــه نگــه داشــتن
مردم روشــن کرده اســت .یکــی از این
مــوارد نظارت و کنترل فراوان و شــدید
بــر اینترنــت اســت .در کرهشــمالی
اینترنت در دســترس افــراد وجود دارد
ولی برخی بهدلیل گران بودن یا شــاید
هــم درآمد اندک خــود توانایی اتصال
به آن را ندارند.
ëëیک اینترنت محدود
جــدا از کیفیــت باال یــا پاییــن اینترنت
در این کشــور و اینکه چه افرادی به آن
دسترســی دارند ،مشــکل اینجاست که
اینترنت تحت کنترل شدید دولت قرار
دارد« .مارتین ویلیامز» در گزارش خود
یادآور شــده اســت کل زیرساختهای
شبکه ارتباطی این کشور بهطور سنگین
زیرپوشــش ســرویسهای امنیتــی
قــرار دارنــد و همــه مــوارد توســط یک
آژانس دولتی با نــام  Bureau27رصد
میشــود؛ موضوعی که فعاالن حقوق
بشر را بســیار نگران فعاالن سیاسی در
این کشــور میکند چرا کــه با این حجم
نظارت احتمال دستگیری این فعاالن
بســیار باال مــیرود .برخی نیــز نگرانند
که اندک مبارزات موجود در این کشور
نیز با توجــه به این محدودیتها عمالً
رنگ ببازد.
ëëاین گوشیهای جاسوس
یکــی دیگــر از مــواردی که کره شــمالی
بــرای قطع ارتبــاط مردمش بــا جهان
بــه کار گرفتــه ،واردات گوشــیهای
اندرویــدی ارزان قیمــت چینــی و
نصب نرم افزارهایــی خاص روی آنها
بهمنظــور جاسوســی از مــردم و شــنود
آنهاست .مردم میتوانند این گوشیها
را از هر مغــازهای خریداری کنند اما به
هرحال همــه میدانند که با خرید آن،
عمالً زیر ذره بین دولت قرار میگیرند.
شــاید با خودتان بگویید راهکار مقابله

معاون رگوالتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:

داده میشــود .همچنین بهغیراز اینکه
کاال مبادلــه بلکه خدمــت نیز معامله
میشود.
بهگفتــه ناظمــی ،اقتصــاد پلتفرمی با
اقتصاد فعلی و اقتصــاد تهاتری کامالً
متفــاوت اســت .پلتفرمهــای فعلــی
نشــانههایی از یــک اقتصــاد و تغییــر
بزرگتــر هســتند نــه بازیگرانــی در
اقتصاد فعلی.
وی بــه ظهور شــبکههای اجتماعی نیز
اشــاره کرد و گفت :با آمدن شــبکههای
اجتماعی ،تنها شــبکه ارتباطی به بشر
افــزوده نشــد بلکه تعاریــف اجتماعی
و سیاســی جدیــدی نیــز شــکل گرفت.
درواقــع مــا وارد عرصــهای شــدیم کــه
نظــر گرفتــن تبدیــل بــه یک ضــرورت
شــده است و اگر سیستمهای حکمران
یــاد نگیرنــد کــه صــدای شــهروندان و
مخاطبــان را بشــنوند ،حتمــاً محکــوم
بــه نابودی میشــوند .در نتیجه همین
اتفــاق در اقتصــاد نیز با ظهــور اقتصاد
پلتفرمــی افتــاده و شــاهد شــکلگیری
مفاهیــم جدیــدی در حــوزه اقتصــاد
مانند بازارسازی و جورسازی هستیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات معتقــد اســت

اقتصــاد پلتفرمی چالشهایــی را پیش
روی حاکمان قــرار میدهد که آنها باید
راهحلهایی را از پیش برایشــان داشــته
باشــند .وی گفت :یکی از این چالشها،
تغییر مفهوم اشتغال است .بزرگترین
نیازی که ما در وضعیت فعلی و موجود
به آن نیاز داریم ،تغییر دید و نگاه است
و بــدون ایــن موضــوع نمیتوانیــم وارد
دنیــای بهتــری شــویم و اگــر قرار باشــد
تنظیمگری و قواعد جدید را به بازیگران
قدیمــی بســپاریم ،بــه راهحــل جدیدی
دست پیدا نخواهیم کرد.
در ایــن همایش امیر شــجاعان رئیس
مرکــز دولــت الکترونیــک ،فنــاوری
اطالعــات و آمــار وزارت کشــور نیــز بــا
اشاره به اینکه پلتفرمها از طریق ایجاد
یــک تعامــل ،ارزشآفرینــی میکنند،
گفــت :چیــزی کــه یــک کســبوکار را
ســودده میکنــد ،ارزشآفرینــی اســت
و بــه معنــای افزودن چیــزی به جهان
اســت که پیــش از این وجود نداشــته و
پلتفرمهــا ایــن ارزشآفرینــی را ایجاد
میکنند.
شــجاعان با بیــان اینکــه پلتفرمها نرم
افــزار نبــوده بلکــه مــدل کســبوکار

هســتند ،افــزود :پلتفرمهــا با تســهیل
تراکنشهــا ارزش ایجــاد میکننــد و
مفهــوم ارتبــاط را ترویــج میدهنــد از
اینرو پلتفرمهایی موفق هســتند که با
نوآوری ،مبادالت را تسهیل میکنند.
وی بــه مزایــای پلتفرمهــا نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :پلتفرمهــا موجــب
کاهــش چشــمگیر هزینــه راهانــدازی
کســبوکارها و سهولت دسترسی بین
تولیدکننده و مصرفکننده میشــوند.
عالوه بر اینها ،موجب ایجاد مشاغل
جدید نیز میشوند.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم جوایــز
ملــی فــاب (فنــاوری اطالعــات برتر)،
مبفــا (مدیران برتر فنــاوری اطالعات)
و جایــزه شــرکتهای تحولآفریــن به
برگزیــدگان هــر ســه محــور اعطا شــد.
در این مراســم شــرکتهای ایده پرداز
پاســارگاد کیــان ،ابــرآروان و ارتباطــات
ســیار ایــران بهعنــوان شــرکتهای
تحولآفریــن معرفــی شــدند .صابــر
امامی از شرکت مبین وان کیش ،امین
حســینی از مرکــز فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات دانشــگاه فردوســی مشــهد،
حامــد قنادپــور از شــرکت تجــارت
الکترونیکــی ارتباط فردا و رضا جمالی
از بیمــه تعــاون بهعنوان مدیــران برتر
فنــاوری اطالعــات شــناخته شــدند.
در بخــش محصــوالت برتــر فنــاوری
اطالعات نیز رتبه اول (فاب طالیی) از
آن شرکت سککوک با پلتفرم سککوک
شد .رتبه دوم (فاب نقرهای) به شرکت
راهــکار هوشــمند مهــام کاســپین بــا
سیســتم کنــدوی هوشــمند و مدیریت
زنبورســتان (بیــدار) رســید .رتبه ســوم
(فــاب برنزین) نیز از آن شــرکت علوم
سبز با سامانه پایش کیفیت شبکههای
مخابراتی (کنکاش) شد.

باندهای فرکانسی جزو سرمایههای ملی است ،برای پیشرفت
تکنولــوژی بــه آزادســازی فرکانسهــای  ۸۰۰-۷۰۰مگاهرتــز
اخــــــبار
نیاز اســت .امــا مذاکره برای آزادســازی این باند هنوز به نتیجه
مطلوب نرسیده است.
بــه گزارش ایرنا ،نســترن محســنی معاون رگوالتــوری وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعــات بــا بیان ایــن مطلب گفــت :دربــاره مذاکــرات نمیتوانــم نظر قطعی
بدهم ،در ابتدای راه هســتیم و حتماً اگر توافقی حاصل شود با دعوت از رسانهها
آن را اعالم میکنیم .اگر به روند این مذاکرات خوشبین نبودیم ســراغ دوســتان
نمیرفتیم ،ما همیشــه نیمه پر لیوان را دیدهایم و این بار بیشــتر از دورههای قبل
امیدواریم.
او در ادامــه گفــت :کارشناســانی که در صدا و ســیما در حال مذاکره با آنها هســتیم
از افــراد متخصــص هســتند و از ترندهای بینالمللی حــوزه فناوری اطــاع دارند.
خوشبینی ما به این دلیل است که آنها میدانند االن به این پهنای باند فرکانسی با
این حجمی که در اختیارشان است نیاز ندارند و بهتر است آزادسازی صورت بگیرد.
مدتی قبل مســألهای پیش آمد که باعث شــد ســرعت اینترنــت اپراتورهای تلفن
همراه با اختالل روبهرو شود .هر چند این مسأله ربطی به باند فرکانسی مورد بحث
نداشت ،اما در محدودیتی که در حوزه فرکانس وجود دارد ،به این اتفاق منجر شد.
محسنی در این خصوص گفت :آن زمان که اختالل به وجود آمد ما مجبور شدیم
بخشــی از باند  ۹۰۰را از اپراتورهای موبایل بگیریم و به سیســتم ناوبری اختصاص
دهیم.
با توجه به اینکه پهنای باند اپراتور براســاس نیازهای آن در نظر گرفته میشود ،در
آن برهه نه تنها نتوانســتیم باند فرکانســی اضافه کنیم بلکه مجبور شدیم بخشی
از پهنای باند را از همراه اول بگیریم و در اختیار سیســتم ناوبری که اهمیت باالیی
داشت قرار بدهیم .به همین دلیل ترافیک کاربران روی میزان کمتری از فرکانس
ســرریز و خدماتدهی اپراتور را با چالش مواجه کرد .آنها برای جبران باید ســایت
بزنند .اکنون خرید ســایت و انتقال آن به داخل کشــور با وجود تحریمها با مشــکل
جدی مواجه است.
معاون رگوالتوری درخصوص اهمیت باند فرکانسی توضیح داد :هر چقدر ترافیک،
مصرف داده و حتی ُویس در کشور باال برود ،نیاز است که منابع در اختیار اپراتورها را
افزایش دهیم .برای این کار میتوان از یک سری تکنیکها استفاده کرد تا با همان
میــزان فرکانس قبلی که در اختیارشــان اســت تا حــدودی بتــوان افزایش ترافیک
را مدیریــت کــرد ،امــا این فقط تا حــدی مقدور اســت .از یک حدی به بعــد باید با
اختصاص باند فرکانسی این مشکل را رفع کرد.
نکتهای که وجود دارد این است که صدا و سیما از  ۲۶درصد باند فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰
که در اختیار دارد استفاده میکند و بقیه آن قابل آزادسازی است.
او افزود :مسأله مهم دیگر این است که هر چقدر باند فرکانسی پایین باشد (مانند
یرود.
باند  )۸۰۰- ۷۰۰کارایی آن نسبت به باندهای باال مانند  ۲۱۰۰و  ۲۶۰۰باالتر م 
مشــخصه باند فرکانســی پایین این است که پوششدهی بســیار باال دارد .این باند
فرکانســی میتواند ســایت اپراتورها را تا  ۷-۸کیلومتر پوشــش دهــد ،اما باندهای
فرکانســی باالتــر ،پوشــشدهی کمتر از این میــزان دارند و این اتفــاق هزینه نصب
سایت برای اپراتورها را باال میبرد.

مخالفت کمیسیون بالکچین با تعرفه برق «رمز ارز»ها

کمیســیون بالکچین سازمان نصر ،مخالفت خود را با تعرفه کنونی تعیین شده
بــرای بــرق اســتخراج ارز دیجیتال (رمــز ارز) اعالم کــرد و خواهان شفافســازی
تعرفه برق استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) از سوی وزارت نیرو شدند.
بهگزارش مهر ،محمدباقر اثنی عشــری رئیس سازمان نصر با انتقاد از عملکرد
دولــت در برخــورد بــا بخــش خصوصی به مصوبــه هیــأت وزیــران در تاریخ ۱۷
شــهریور ماه امســال اشــاره کرد و گفت :در این مصوبه که به امضای معاون اول
رئیس جمهوری رســیده تأکید شده که دولت باید از نظر بخش خصوصی برای
تدوین مقررات خود بهره گیرد ،اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد.
وی با بیان اینکه در زمینه تصمیمگیری تعیین تعرفه برق برای استخراج رمزارز
نیز از نظر فعاالن بخش خصوصی استفاده نکردهاند و آن را در نظر نگرفتهاند،
گفت :سیســتمهای دولتی همیشــه در تدوین قوانین و مقررات با مشکل مواجه
هســتند .وقتی استارتاپها آمدند دولت نتوانست در این زمینه تصمیم درستی
بگیرد و این برخورد درباره رمزارز و استخراج آن نیز ادامه داشت.
افشــین عاشوری رئیس کمیسیون بالکچین نصر نیز در این باره گفت :دولت در
تاریخ  ۱۳مرداد مصوبهای داشــت که در آن استخراج رمزارز را صنعت شناخت
اما با تعیین تعرف ه برق ویژه برای آن ،این صنعت را در نطفه خفه کرد.
وی با بیان اینکه اگر امکان اســتخراج رمز ارز در کشــور فراهم شــود ،این صنعت
به سادگی میتواند برای کشور ارزآوری کند ،گفت :با تعرفه کنونی برق استخراج
ارز دیجیتــال ،امکان فعالیت برای ماینرها وجود ندارد و تعداد زیادی از فعاالن
ایــن حوزه کــه عالقهمند به فعالیت قانونی هســتند پــس از اعــام تعرفه برق،
دستگاههای خود را خاموش کردهاند.
بهگفته عاشوری ،بیشاز  1000مجوز در سراسر کشور از سوی وزارت صمت برای
فعاالن این حوزه صادر شده اما مشکل اینجا است که آنان نتوانستهاند فعالیت
کنند و با این تعرفه برق ،عالق ه و انگیزهای برای فعالیت قانونی ندارند.

قرار دادن نمایشگر روی لنز

یک اســتارتاپ قصد دارد تا اولین لنز تماســی هوشــمند واقعی جهان را بسازد.
صفحــهای کــه در برابــر چشــمها قرار میگیــرد و میتوانــد دید چشــم را بهبود
ببخشد.
بهگزارش خبر آنالین ،این اســتارتاپ امیدوار است که بتواند برای اولین بار یک
لنز هوشــمند ایجاد کند که با روکشهای پیشرفته و دقت و بزرگنمایی به کمک
افراد با بینایی کم بیاید .اما بهنظر میرســد این واقعیت کمی در دور دســتها
اســت .نمونه اولیه که در نمایشگاه  CESرونمایی شد ،دارای یک نمایشگر سبز
و تک رنگ بود که به یک باتری بزرگ وصل شده .همچنین این شرکت نیاز به
تأییدیه شرکت غذا و دارو برای عرضه و استفاده مصرفکنندگان دارد.
فناوری  Mojo Visionدر یک لنز ســخت ســاخته شــده که دارای قســمت بزرگی
اســت که کمی باالتر از ســطح چشم قرار میگیرد .این اســتارتاپ ادعا میکند که
کیفیت تصویر لنزها  ۱۴۰۰۰ PPIاســت .همچنین دارای یک سنسور تصویر ،رادیو
و حرکتی است که به ثبات تصاویر کمک میکند .همچنین مصرفکننده باید این
لنزها را شبانه ضدعفونی و طی یک سیستم القایی اختصاصی آن را شارژ کند.
هــدف نهایی از ســاخت این وســیله چیــزی مانند  Google Glassاســت که شــما
بدون اســتفاده از گوشــی خــود ،اطالعاتی را که نیــاز دارید بهدســت آورید .با یک
اندازه ظریفتر این لنز میتواند بســیاری از مشــکالتی که  Google Glassدر ابتدا
بــا آن مواجــه شــد را کنار بگــذارد .با تمــام ســرمایه گذاریهایی کــه روی این لنز
صــورت گرفتــه اما همچنان به پیشــرفت و بهبود نیاز دارد و زمــان دقیق ارائه آن
هنوز مشــخص نیست .اما این استارتاپ امیدوار اســت بتواند تا  ۲سال آینده این
محصول را ارائه کند.

