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وزیر ارتباطات:
اخبار

اینترنت در سال جدید گران نمیشود

محمد جواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعــات گفــت :اینترنت گــران نمیشــود و قیمت
پهنــای باند در جهــان همواره در حال ارزانتر شــدن
اســت .بــه گــزارش «ایــران» ،آذری جهرمــی پــس
از جلســه دیــروز (چهارشــنبه) هیــأت دولت در جمــع خبرنگاران افــزود :همه
شــهرهای کشــور از خدمــات اینترنت نســل ســوم و چهــارم برخوردار هســتند.
وزیرارتباطات با اشــاره به اینکه رشــد کســب و کار حوزه فاوا امســال قابل توجه
بود ،گفت :در سال آینده برای رفع موانع این کسب و کارها برنامهریزی خواهیم
کرد و بستر مناسب برای زیست بوم این کسب و کارها را فراهم میکنیم .وی با
اشــاره به اینکه افزایش محتوای داخلی جزئی از برنامههای ما اســت ،افزود :با
تغییر تعرفهها در مصوبه  ،266ظرفیت محتوای داخلی  40درصد رشــد کرده
است که عدد قابل توجهی است اما باید تالش کنیم این عدد را رشد دهیم.

رجیستری تلفن همراه ربطی به شنود ندارد

بر بستر شبکه ملی اطالعات

 19اسفند «نشست آنالین» وزیر برگزار میشود
برای نخســتین بار نشســت خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بهصورت
برخــط با حضور همه خبرنگاران عالقهمند در سراســر کشــور برگزار میشــود.
بهگــزارش «ایران» ،محمدرضا فرنقــی زاد رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم اینکه روز شنبه 19اسفند ،نخستین نشست
خبریآنالیندرکشورباحضوروزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبرگزارمیشود،
گفت :این نشســت خبری بر بســتر شبکه ملی اطالعات و از طریق شبکه فیلم
رسانه ارتباطات و فناوری اطالعات در کانال تصویری آپارات به آدرس aparat.
 com/ictmediaاز ساعت  10صبح برگزار میشود .وی با اشاره به اینکه نشست
خبری برخط وزیر ارتباطات ،امکانی است برای خبرنگاران سراسر کشور تا پاسخ
سؤاالت رسانهای خود را از وی جویا شوند ،افزود :خبرنگارانی که میخواهند در
این نشســت خبری حضور داشته باشند ،میتوانند از ســاعت  9:30روز شنبه از
طریق کانال ارتباطی خبرنگاران به آدرس aparat.com/ictmedia_jornalist/
 liveسؤاالت خود را طرح کرده تا وزیر در همین برنامه به آنها پاسخ دهد .فرنقی
زاد در ادامه افزود :با توجه به راهاندازی زیرساخت شبکه ملی اطالعات توسط
وزارت ارتباطات امکان کاهش شکاف دیجیتالی بین نقاط محروم و غیرمحروم
در همه زمینهها فراهم شــده و برگزاری این نشست خبری بهصورت سراسری
نمونــهای از خدمات شــبکه ملی اطالعــات و حمایت از شــبکههای اجتماعی
داخلیاستوامیدواریمسایربخشهایجامعهنیزازاینزیرساختبرایارائه
همهخدماتخوداستفادهکنند.
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«هوشمصنوعی » و «اینترنتاشیا» دو بال فناورانه کشاورزی جهان
میترا جلیلی

تــا ســال  ،2050تعــداد جمعیــت جهان
بــه حــدود 9میلیــارد نفــر خواهــد رســید
و ایــن بــدان معناســت کــه نیاز بــه تولید
محصــوالت غذایــی دوبرابــر خواهــد
شــد .درعینحــال پارامترهایــی همچون
گرمایــش کــره زمین ،خشکســالی و ...نیز
مزی د برعلت شــده و مشــکل را بغرنجتر
خواهــ د کــرد .اینجاســت کــه بازهــم
تکنولوژیهایــی همچــون «اینترنــت
اشــیا»( )IOTو هــوش مصنوعــی()AI
بهعنوان یک ناجی واردعمل میشوند تا
راهکارهایی نوین برای رفاه بیشتر بشر به
ارمغان بیاورند و حتی بسیاری معتقدند
کــه ایــن فناوریها بیشــترین نقــش را در
حوزه کشاورزی جهان ایفا خواهند کرد.
ëëکشاورزیمدرنبهکمکفناوری
چند وقتی است که هوشمصنوعی،
کمپانیهــا و ســازمانهای مختلفــی را
دگرگــون کــرده و دیگــر ایــن الگوریتمها
تنهــا بــه یــک جســتوجوی ســاده در
گــوگل ،پیداکــردن دوســتانی تــازه در
فیسبوک یا خرید محصــول از آمازون
و ...ختم نمیشــود .نوآوری که در پشت
هوشمصنوعی قراردارد یعنی ماشین
یادگیــری( ،)machine learningنوعــی
از الگوریتم است که میتواند میلیونها
دیتاواطالعاتراآنالیزکندتابهالگوهایی
ت یابد و از این الگوها برای
مناســب دس 
پیشبینیهــای دقیــق اســتفاده شــود.
وقتی از این مراحل در کشاورزی استفاده
شــود ،بیشــک میتوانــد بــه ایــن حوزه
ک کند تا بیشترین بازده را با کمترین
کم 
خسارت در مزارع هوشمند داشت ه باشد.
یکی از ایــن برنامهها که «کشــاورزی
دقیــق»( )precision farmingخوانــده
میشــود ،از الگوریتــم ماشــینهای
یادگیــری اســتفاده میکنــد تــا بهجــای
مصــرف بــاالی آفتکشهــا در یــک
منطقــه وســیع ،از میزان کمتــری از این
ف شــود چــرا که با
مواد شــیمیایی مصر 
ایــن روش ،بهراحتــی میتــوان درختان
خــاص ،بوتهها یا حتی برگهــای مورد
نظــر را هــدف قــرارداده و آفتکشهــا
دقیقــاً در محل موردنظر قــرار بگیرند و
بهاینترتیــب از آلودگــی محصــوالت و
یشود.
همچنینخاکپیشگیر 

نیمنگاه

«ëëکشــاورزی دقیــق»( )precision farmingاز
الگوریتم ماشــینهای یادگیری استفاد ه میکند
تــا بهجــای مصــرف بــاالی آفتکشهــا در یک
منطقــه وســیع ،از میــزان کمتــری از ایــن مــواد
ف شــود چــرا کــه با ایــن روش،
شــیمیایی مصر 
بهراحتــی میتــوان درختــان خــاص ،بوتههــا
یا حتــی برگهای مــورد نظــر را هدف قــرارداده
و آفتکشهــا دقیقــاً در محــل موردنظــر قــرار
بگیرند تا بهاینترتیــب از آلودگی محصوالت و
ی شود
همچنین خاک پیشگیر 

این عرصه با استفاده از اپلیکیشنهایی
ویژه و گوشــی هوشــمند خود ،میتوانند
توصیههــای الزم را درســت و بموقــع
دریافتکنند.
این اپلیکیشنها ،وضعیت آب و هوا
را دائم به روز میکننــد و اطالعاتی را در
زمینــه بارش بــاران ،رطوبت هــوا و ...در
اختیار کشــاورز قــرار میدهند تا کاشــت
یا برداشــت محصول ،در زمان صحیح
انجام شــود .این اپلیکیشنها همچنین
اطالعاتــی دربــاره قیمــت دانههــای
غــات و نیــاز بــازار بــه آنهــا میدهند تا
برای کاشــت ،تصمیم بهتــری بگیرند و
بتواننــد از همان ابتدا بازاریابی درســتی
انجام دهند .گفتنی اســت که قرار است
150میلیــون کشــاورز در آســیا و آفریقــا
تحت پوشش این پلتفرمهای دیجیتال
قــرار بگیرند .محققــان معتقدند وقتی
کشــاورزان تفــاوت بــازده زمینهایی که

خانه تکانی به شیوه نوین
کلیک

شناسایی نخستین تخلف در سیستم رجیستری
رئیــس اتحادیــه دســتگاههای مخابراتــی از بروز نخســتین تخلف در
طرح رجیســتری تلفن همراه خبر داد و اظهار داشــت :این تخلف در
بخش ســامانه ثبت گوشــیهای مســافری تلفن همراه در گمرک رخ
داده اســت .به گــزارش فارس ،مهــدی محبی افزود :پــس از دریافت
گزارشهایی از بروز تخلفات درباره ناهمخوانی شماره سریال گوشی از
مردم و شرکتهای واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه این موضوع
شناسایی شد .بهگفته وی ،این تخلف توسط واردکنندگان رسمی نبوده
و به وسیله واردکنندگان موردی به شکل کم اظهاری انجام شده است.
وی ادامه داد :در این تخلف برخی اقدام به ثبت گوشی از طریق سامانه
اظهارنامه گمرکی گوشــی مســافری کردهاند که در ثبت مشــخصات،
برنــد و مدلی بــا ارزش پایینتر را به جای برند و مدلــی با ارزش باالتر
اظهار کردهاند .محبی گفت :با توجه به اینکه هر گوشــی دارای شناسه
یکتا اســت در شــبکه اپراتوری قابل شناسایی اســت و پس از شناسایی
این تخلف کمیته اجرایی رجیســتری موارد تخلف را شناسایی کرده و
اعالم کرده که گوشیها در حال قطع شدن هستند و وجه پرداختی آنها
برگشــت داده نمیشــود .وی گفت :خریداران تلفن همراه در صورت
مواجهه با چنین تخلفی میتوانند موضوع را از طریق سامانه همتا یا
شکایت به تعزیرات یا اتحادیه صنف مخابرات پیگیری کند.

یکی از کمپانیهــای امریکایی که در
زمینــه «کشــاورزی دقیــق»(precision
 )farmingبســیار موفــق عمــل کــرده
اســت میتوان به  Prosperaاشــار ه کرد؛
کمپانــی کــه میخواهــد کشــاورزی را به
یک شــغل برمبنای دادههــا و اطالعات
ل کنــد .ایــن کمپانــی در مــزارع
تبدیــ 
از دوربینهــا ،سنســورها و همچنیــن
اطالعات ریز هواشناســی بــرای نظارت
بر محصوالت و واکنش ســریع در موارد
نیاز بهر ه میگیرد و با کمک ماشینهای
یادگیری و هوشمصنوعی ،از اطالعات
گذشته استفاد ه میکند تا اتفاقات آینده
ی کنــد و عالو ه بر تالش برای
را پیشبین 
تولیدمحصوالتبیشتر،ازحملهآفتها
و بروز بیماریها در مزرعه نیز پیشگیری
شود که البته موفقیت و عملکرد درست
ت اشــیا»
همــه این موارد در گرو «اینترن 
( )IOTاست .چرا که تا زمانی که اتصال
ل قبول
مناســب اینترنت با ســرعتی قاب 
وجــود نداشــته باشــد ،نمیتــوان ایــن
اطالعات را به صورت یکپارچه دراختیار
داشت.
 Arableنیــز کمپانــی دیگری اســت
که به «کشــاورزی دقیق» اهمیت زیادی
میدهــد .ایــن کمپانــی بــا اســتفاده از
سنسورهایهوشمنداطالعاتمختلفی
ازجملــه رطوبــت ،میزان آب مــورد نیاز
محصــول ،میــزان بارندگــی ،اطالعــات
ریــز هواشناســی ،زیســتتوده ،کلروفیل
و ...را جمــعآوری میکند .این اطالعات
ک کنــد تا بر
میتوانــد به کشــاورزان کم 
محصوالت خود نظارت داشــت ه باشــند
و بتواننــد پیشبینیهای درســتی برای
وضعیت محصوالت خود انجا م دهند.
ازســوی دیگر تعداد دفعــات آبیاری نیز
ت آمــده از
با توجــه به اطالعات بهدســ 
سنســورها کامالً براســاس نیاز محصول
خواهــد بــود و بهاینترتیــب در مصرف
آب صرفهجویی میشود.
همچنیــن ایــن سنســورها نشــان
میدهــد که یک گیــاه به چه میــزان نور
نیــا ز دارد و میزان آفتابــی که در منطقه
وجود دارد برای این گیاه مناســب است
یــا نه .البتــه ایــن اطالعات بیشــتر برای
محصــوالت گلخانــهای اهمیــت دارد و
کشاورزمیتواندباکمکاطالعاتکسب

شده ،میزان نور گلخانه را کم یا زیاد کند
تــا محصوالتی پربازده داشــتهباشــد .از
دیگــر اطالعاتی که کشــاورز میتواند در
مزارع هوشمند بهدست بیاورد میتوان
بــه میــزان رطوبــت خــاک ،اطالعــات
مربوط به باد ،میزان PHآب ،دما ،میزان
یاکسیدکربن و ...اشار ه کرد.
د 
برخــی دیگــر از نقشآفرینــان
حــوزه کشــاورزی نیــز بــدون اســتفاده از
سختافزارهایی همچون سنسورها و،...
با تکنولــوژی همــراه شــدهاند .بهعنوان
مثــال کمپانــی  Conser Waterاز
تصاویــر ماهوارهای ناســا و نیز اطالعات
هواشناسی بهر ه میگیرد تا آب موردنیاز
ی کنند .البته
محصوالت خود را پیشبین 
هرچند نمیتوان نتیجــه این کمپانی را
بــا گروهــی کــه از سنســور و دوربینهای
ویژه اســتفاده میکنند مقایسه کرد ولی
بههرحال کمتربودن هزینه در کشاورزی
بــا ایــن روش ،میتوانــد کشــاورزانی بــا
درآمد پایین را جذب خود کند.
امــا هوشمصنوعــی ،تنهــا در
مزرعــه نیســت کــه دراختیار کشــاورزان
قرارمیگیــرد بلکــه میتوانــد در مراکــز
تحقیقاتــی و آزمایشــگاهها نیــز نقــش
ویــژهای ایفا کند .الگوریتمهای ماشــین
یادگیــری میتوانــد در تولیــد و تکثیــر
ژنهای بهتر گیاهان در این آزمایشگاهها
ش داشــت ه باشــد و همچنیــن
نقــ 
محصــوالت ایمنتــر از آفتکشهــا،
کودهای مناسب و ...را تولید کند.
ëëاپلیکیشنهایی برای کشاورزی مقرون
بهصرفهتر
اکنــون کشــاورزی دقیــق ،هــم در
کشــورهای توســعه یافته و هــم درحال
توسعه پذیرفته شده است هرچند هنوز
هم کشــورهای درحــال توســعه ،عقب
هســتند و حرکــت آنهــا بــه ســمت این
نوآوریها بســیار کندتر اســت .اکنون در
ویتنام و هندوستان ،اینترنت اشیا()IOT
در وسایل فناورانه کشاورزی به کار گرفته
شده است که این موضوع سبب کاهش
مصرف آب و نیز متصاعد شدن گازهای
گلخانــهای میشــود .همچنیــن مدتــی
است که یک پلتفرم کشاورزی دیجیتال
بهصورت آزمایشــی در اختیار کشاورزان
هندوســتان قــرار گرفته اســت و فعاالن

Zdnet

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی(رگوالتــوری) از
غیرفعالشدن ۵۰هزاردستگاهتلفنهمراهبااجرایرجیستریتابهامروز
خبر داد .به گزارش ایلنا ،حسین فالح جوشقانی ،گفت :طرح رجیستری
توانســته تا واردات رســمی تلفن همراه را نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته بیش از  ۱۵۰درصد افزایش دهد و بخش بزرگی از بازار تلفنهای
همراه بدون گارانتی و قاچاق را حذف کند که خرید کاالی باکیفیت ،سالم
و دارای خدمــات پــس از فــروش را بــرای مردم بــه ارمغان آورده اســت.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد :بر اســاس آخرین آمار ۵۰ ،هزار دستگاه
تلفن همراه از برندهای مشمول رجیستری تا به امروز یعنی اپل ،گوگل،
بلــک بری ،موتــوروال و ال جی غیر فعال شــده اســت و انتظار مــیرود تا
تعداد گوشیهای غیر فعال شده با اجرای طرح رجیستری موبایل برای
برندهایبزرگموبایلازجملههوآویوسامسونگافزایشچشمگیری
داشتهباشد.جوشقانیدرپاسخبهبرخیادعاهامبنیبراینکهرجیستری
برای شــنود اطالعات مردم ایجاد شــده اســت ،گفت :همانطــور که وزیر
ارتباطاتوفناوریاطالعاتنیزتأکیدکردند،اظهاراترسانههایخارجی
در این باره یک دروغ بزرگ است و رجیستری هیچ ارتباطی با شنود ندارد
و هدف آن ایجاد بانک اطالعاتی کاملی از IMEIهای موجود در کشــور و
سیمکارتهایفعالدرتلفنهایهمراهاست.

فنـــــاوری

iran-newspaper

ماهرخ چنگیز

حتمــاً بایــد تــا ایــن لحظــه کار بــرای
خانهتکانــی آخر ســال را شــروع کرده
باشــید .اگــر هــم هنــوز انجــام ایــن
مراســم ســنتی را شــروع نکــرده ایــد
حتمــاً در ذهــن خود به ایــن موضوع
فکــر کردهایــد کــه چــه کار کنیــد و از
کجــای خانــه ،کارهــای تمیــز کاری را
شــروع کنید .البته خانــه تکانیهایی
کــه در حــال حاضر انجام میشــود با
خانهتکانیهایــی کــه داســتان آن را
از زبــان پــدر بزرگهــا و مادربزرگها
شــنیدهایم بســیار متفاوت اســت .به
هرحال امروزه بهدلیل مشــغله کاری
اعضای یک خانــواده جزئیات انجام
مراحل خانه تکانی کمتر شــده است.

برخی از خانوادهها ترجیح می دهند
که خودشان تمام کارهای خانه تکانی
ســال نو را انجام دهنــد و برخی دیگر
هــم بــه دالیلــی ترجیــح میدهند با
کمک افرادی که کارشــان کمک به ما
در خانه تکانی است استفاده کنند .اگر
شــما هم جزو دسته دوم هستید باید
بدانیــد که روند کمک گرفتــن از افراد
مشخص برای خانه تکانی هم نسبت
به سالهای گذشته تغییر کرده است.
حاال به جای گشتن در آگهی روزنامهها
یــا اســتفاده از تجــارب دوســتان و
همــکاران در معرفــی افــراد مجــرب
برای خانه تکانی سرویسهای آنالینی
بــ ه وجــود آمدهانــد کــه میتواننــد در
این زمینه به شــما کمک کنند .یکی از
ایــن ســرویسهای آنالین «اَسیســت
هوم» اســت .این ســرویس با معرفی
شرکتهای خدماتی معتبر ب ه کاربران
این امــکان را فراهم میآورد که شــما
خدمت مورد نیازتان را به فرد معتمد

و متخصــص مربــوط در ایــن زمینــه
بســپارید و هزینــه آن را نیــز در لحظه
و بهصــورت آنالیــن پرداخــت کنیــد.
برای شروع کافی اســت در این سایت
ثبتنامکنید.
بعــد از آن میتوانیــد از خدمــات آن
کــه در بخش نظافت اســت اســتفاده
کنیــد .البتــه خدمــات ایــن ســرویس

تنهــا بــه نظافــت ختــم نمیشــود
م مختلف
شــما میتوانیــد در مراســ 
از ســرویس پذیرایــی ایــن ســایت نیز
کمــک بگیریــد .ارائــه خدمــات در
زمینه پرســتاری و آشــپزی نیز از دیگر
خدمــات ایــن ســایت اســت .بــرای
اســتفاده از امکانات این ســرویس به
 www.assisthome.orgسر بزنید.

سوسن صادقی

آمازون به دنبال ارائه خدمات بانکی

ایــن روزهــا از پهپادهــا اســتفادههای مختلفــی
میشــود .برخی با استفاده از این پهپادها عکس
میگیرند و برخی فیلمبــرداری میکنند یا اینکه
از آن در کارهــای تبلیغاتی ،تجاری و ...اســتفاده
میشود.
اما اخیــراً در پورتوریکو کاربــری پهپادها را تغییر
دادهاند .پورتوریکو دارای مناطق صعب العبور و
جنگلهای متراکمی است که در معرض بادها و
طوفانهای شــدیدی قرار دارد و معموالً خطوط
برق آن فرو میریزد .از ســوی دیگر انجام تعمیر
و ترمیــم خطوط برق این مناطق بســیار ســخت
اســت ،چرا که پیدا کردن منطقهای که سیمهای
برق آن در اثر بادهای شدید و طوفان فرو ریخته،
بسیار زمانبر است تا آنجا که گاهی اوقات تعمیر
شــبانه روز آن  13روز طول میکشــد و مهمتر اینکه در زمان تعمیر بهدلیل صعب العبور بودن به نوعی جان افرادی که مســئول تعمیر این
خطــوط هســتند در خطــر اســت .به همین علت در پورتوریکو دســت به دامن تکنولوژی شــدهاند و بــه تازگی از پهپادها بــرای تعمیر خطوط
برق اســتفاده میکنند .این پهپادها که ســاخت شــرکت  ZOEاســت DUKE ،نام دارد و حداقل قیمت آن  18هزار دالر است .این پهپادها هر
 40دقیقه یکبار شــارژ میشــوند .برخی از این پهپادها مجهز به دوربینهای بســیار پیشــرفته نقشــهبرداری زمین هســتند و براحتی میتوانند
خطوط برق فرو ریخته را شناسایی کنند .بعد از شناسایی ،پهپادهای دیگری که دارای دوربین و سنسور نیستند ،خطوط را تعمیر میکنند .به
هرحال به کمک فناوری و با ساخت این پهپادها در این منطقه به سادگی خطوط برق تعمیر میشود بدون آنکه جان کسی در خطر باشد.

The verge

شــرکت آمازون در حال گفتوگو با تعدادی از مؤسســات بانکی است تا خدماتی
مشابه با خدمات این نوع مؤسسات ارائه دهد که از جمله آنها میتوان به امکان
باز کردن حساب جاری بانکی اشاره کرد .به گزارش یاهونیوز ،آمازون فعالً در این
زمینه با  JPMorgan Chase & Coوارد مذاکره شده است .البته مذاکرات دو طرف
هنوز در مراحل اولیه بوده و نهایی نشده است .آمازون قصد دارد از طریق همکاری
بــا مؤسســات مالی و اعتباری محصــوالت و خدماتی ارائه کند که برای مشــتریان
جوانتر جذابیت داشــته باشند و این خدمات و محصوالت بدون نیاز به بازکردن
حسابهای بانکی متعارف قابل دسترس باشند .البته این امر به معنای تبدیل
شــدن آمازون به یک بانک تمام عیار نیســت ،بلکه این شــرکت صرفاً قصد دارد
بخشــی از خدمات بانکــداری را برعهده بگیرد که خرید و اســتفاده از محصوالت
و خدماتش را تســهیل کند .آمازون از مدتها قبل خدمــات مالی و اعتباری ارائه
میدهد و از جمله خدمات آمازون پی را برای حضور در بازار ساختمان راهاندازی
کرده است.

قاب
فناوري

بهصــورت ســنتی کشــت میشــوند را با
مزارع فناورانه ببینند مطمئناً با آغوش
بازتری این تکنولوژیها را پذیرا میشوند
و برای آن هزینه خواهند کرد.
ëëاسپانیا،پیشتازمقابلهفناورانهباآفات
اســپانیا نیز بــرای تولیــد محصوالت
بیشــتر و کمخطرتــر و همچنین مقابله
با آفت زیتون ،امســال بــرای دومین بار
از هوش مصنوعــی( )AIبهره میگیرد.
دسترســی به اطالعات قابل پیشبینی
از نحــوه رفتار پشــهها و آفــات محصول
زیتــون ،ابزاری قوی برای تکنیســینها و
کشــاورزان محسوب میشــود تا بتوانند
مقابلــه بــا این نــوع آفت کــه در اقتصاد
کشاورزی اسپانیا بسیار تأثیرگذار است را
مدیریت کنند .این کشــاورزان ابردادهها
()Big Dataرا توســط شــبک ه اطالعــات
و حفاظــت کشــاورزی آندلــس()RAIF
جمعآوری میکننــد و با تحلیل و آنالیز

ش مصنوعی و با کمک
آن ازطریق هــو 
ن یادگیری ،میتوانند رفتار
تکنیک ماشی 
این پشــهها را تا 4هفتــه بعد پیشبینی
کنند .به این ترتیب با شناسایی مناطقی
که بیشــتر درمعــرض خطر قــرار دارد و
روزهایــی که احتمــال حمله ایــن آفات
و پشــهها بیشــتر میشــود ،کشــاورزان
میتوانندتصمیماتبهتریبگیرند.
لحاضر 9هزار هکتار از باغهای
درحا 
زیتــون اســپانیا تحت پوشــش این طرح
قــرار گرفتــه و بهایــن ترتیــب این کشــور
بهعنــوان یکــی از پیشــگامان مقابلــه با
آفتهــا و پشــهها ازطریــق مدیریــت
دادههــا محســوب میشــود .بــه کار
بردن تکنیکهــای مدیریــت ابردادهها
( )Big Dataدر کشــاورزی و نیــز هــوش
مصنوعی ،دو میدان با ظرفیت باالست
که برای ارتقا و توســعه کشــاورزی پایدار
اسپانیا مورد استفاده قرارمی گیرد.

از تلگرام تا عرضه اینترنت رایگان

تعمیر خطوط برق مناطق صعب العبور با پهپادها

آن سوی
خبر

ëëکشاورزان امروزه با استفاده از اپلیکیشنهایی
خــاص ،وضعیت آب و هــوا را دائم بــه روز می
کننــد و اطالعاتــی را در زمینــه بــارش بــاران،
رطوبت هوا و ...در اختیار کشاورز قرار میدهند
تــا کاشــت یــا برداشــت محصــول ،در زمــان
صحیح انجام شود .این اپلیکیشن ها همچنین
اطالعاتی دربــاره قیمت دانه هــای غالت و نیاز
بــازار به آنهــا میدهند تا برای کاشــت ،تصمیم
بهتری بگیرند و بتواننــد از همان ابتدا بازاریابی
درستی انجام دهند

یک هفته
اخبار و رویدادهای حوزه  ICTهمیشه برای بسیاری
با آیتی
جذاب و خواندنی اســت اگر شــما جزو این دســته از
کاربران به حساب میآیید اما بهدالیلی نتوانستهاید
ایــن اخبــار را پیگیــری کنیــد بــا ســتون یــک هفته با
آیتی با ما همراه شــوید .این هفته وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در توئیتی از فعالیت  4درصدی توسعهدهندگان موبایل در
بازیها نوشت و اعالم کرد:با وجود اینکه حدود  ۴درصد از توسعهدهندگان
نرمافزارهــای موبایــل محــور ایــران مشــغول توســعه بازیهــا هســتند
اما  ۳۰درصد از درآمد کل توسعهدهندگان را به خود اختصاص دادهاند.
ایــن هفتــه ابوالحســن فیروزآبــادی ،دبیر شــورای عالی فضای مجــازی گفت:
مدیــران شــرکتها و سیســتمهای خارجی از جملــه مدیر تلگرام در بســیاری
از مــوارد بــا ایــران همــکاری ســازندهای دارنــد .اما همه ایــن مدیــران بهدلیل
سیاستهای امریکا در خصوص همکاری با ایران تحت فشار هستند .وی درباره
میزان سهم ایران در بازار پیام رسانها نیز گفت :در حال حاضر پیام رسانهای
بومــی ۱۳میلیون کاربر دارند؛ در واقع توانســتهاند ســهم مناســبی از بــازار را در
کنار پیامرســانهای خارجی به خود اختصاص دهند و این نیاز در کشــور وجود
دارد تا از پیام رسانهای داخلی حمایت بیشتری انجام شود از اینرو این شورا
مصوبهای را برای حمایت از پیام رسانهای داخلی در دستور کار دارد که بنابر
آن وزارت ارتباطــات بهعنوان مجری ،وام  ۵میلیارد تومانی به پیامرســانهای
بومی اعطا میکند و هماکنون مراحل نهایی اعطای وام در حال انجام است و
بزودی این وام برای حمایت از پیامرسانها واریز خواهد شد.
همچنیــن این هفته صادق عباســی شــاهکوه ،مدیرعامل شــرکت ارتباطات
زیرســاخت از بازســازی شبکه  IPاین شــرکت تا نیمه نخست سال آینده خبر
داد و گفــت :در فعالیتهایی مثل راهاندازی CDNو پیامرســانهای داخلی
بــا اختصــاص فضــا و ارائه امکانات فنی و ســایر تســهیالت کمک کــرده و به
نوعی بهعنوان بازوی دولت در کمک به بخش خصوصی هستیم .وی افزود:
تعریف و الزامات پیادهسازی شبکه ملی اطالعات ،در شورای فضای مجازی
بــه تصویب رســیده اســت و شــرکت ارتباطــات زیرســاخت هــم باید بخش
عمدهای از آن را پیادهســازی کند .شــبکه زیرساخت هسته اصلی شبکه ملی
اطالعات است و موضوع کیفیت و پایداری شبکه بسیار مهم است و از اینرو
ایستگاههای ما باید استاندارد باالیی داشته باشد.
در عیــن حال این هفته نســترن محســنی ،معاون ســازمان تنظیم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی (رگوالتــوری) از اختصــاص پنــل کاربــری پیامکهای
انبــوه تبلیغاتی و ارزش افزوده ب ه هر مشــترک موبایــل با هدف انتخاب نوع
و محتــوای پیامکهــا خبــر داد و گفــت :در مصوبه جدید کمیســیون تنظیم
مقــررات ارتباطــات ،راه حلی برای مشــکل ارســال پیامکهــای تبلیغاتی و
ارزش افزوده بدون رضایت مشترکان درنظر گرفته شده است ،به نحوی که
مقرر شــده به هر مشــترک تلفن همراه یک پنل کاربــری اختصاص یابد که
خود در ابتدا ،پیامکهایی که عالقهمند به دریافت آنهاست را انتخاب کند.
ممکن اســت این پنل کاربری از نوع اپلیکیشــن یا وب بیس باشد و مشترک
بتواند نوع پیامکهایی را که عالقهمند به دریافت آن اســت انتخاب کند .به
ایــن ترتیب هر مشــترک میتواند مشــخص کند که برای مثــال پیامکهای
اطالعرســانی بانکها را میخواهد اما پیامک تبلیغاتی برندهای پوشاک را
نیازی ندارد.
این هفته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مجوز عرضه اینترنت رایگان در
تمامی موزهها ،اماکن تاریخی و فرهنگی کشــور را صادر کرد .در توافقی میان
ســازمان میــراث فرهنگــی و وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات مقرر شــد،
اینترنت رایگان در تمامی موزهها و اماکن تاریخی کشور عرضه شود.

