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وزير ارتباطات خبر داد؛

نخست

واعظي خاطرنشان كرد :با اقدامات انجامشده و جلوگيري از فعاليت كانالهاي
غيراخالقي و خشن براي جوانان و نوجوانان ،اين فضا را سالمسازي كرده تا اين
قشر در مواجهه با فضاي مجازي ،با فضايي سالم و بدون مشكل روبهرو شوند.
وزير ارتباطات به تالشها براي افزايش امنيت در فضاي مجازي اشاره كرد و
گفت :هماكنون سيمكارتهايي از سوي اپراتورها طراحي شده كه امكان ايجاد
فضاي سالم را براي كودكان فراهم كرده است.
واعظي گفت :معتقديم عالوه بر كانالهاي غيراخالقي در تلگرام ،كانالهاي
خشن هم براي جوانان و نوجوانان مضر است و بايد مسدود شود.
وي درباره اظهار نظر اخير دبير كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ مبني بر
عدم همكاري وزارت ارتباطات در مسدود كردن كانالهاي مشكلدار تلگرامي
گفت :ايش��ان خيلي مصاحبه ميكنند و هيچ كدام از حرفهايش��ان مبناي

فيلترينگ  ۳هزار كانال غيراخالقي تلگرام در هفته
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :بهطور متوس��ط در هفته سه هزار
كانال غيراخالقي در شبكه اجتماعي تلگرام مسدود ميشود.
محم��ود واعظي در جمع خبرنگاران گفت :از تعداد كانالهاي غيراخالقي
تلگرام كه مس��دود ميشود ،تعدادي از آنها براي رسيدگي به مقامات قضايي
ارجاع ميشود.
وي با بيان اينكه مسدود شدن اين تعداد كانال غيراخالقي در هفته كار بزرگي
است ،اظهار داشت :اين اقدام طبق خواسته مردم براي استفاده راحتتر از فضاي
مجازي و در جهت سالمسازي و پاكسازي اين فضا صورت ميگيرد.

گروه فن�اوری -هفته پيش بود
كه مايكروس��افت رسما به پشتيباني
از «وين��دوز ف��ون» پاي��ان داد و مهر
تاييدي بر مرگ اين پلتفرم زد .با اين
حساب تنها چند موبايلي كه از سيستم
عامل «ويندوز  ۱۰موبايل» اس��تفاده
ميكنن��د ،پرچم وين��دوز در دنياي
تلفنهاي هوشمند را همچنان باال نگه
داشتهاند .حال اين سوال مطرح است
كه چه چي��زي باعث مرگ پلتفرمي
مانند ويندوز فون شد؟
باور برخي بر اين است كه ميتوان
هم��ه چيز را مربوط ب��ه اپل و آيفون
دانس��ت ول��ي در ماجراي شكس��ت
ويندوزف��ون و موبايلهاي ويندوزي،
اندروي��د و گوگل بازيگران بزرگتري
بودند.
اپل هم��ه قواعد ب��ازي در دنياي
موبايل را تغيير داد ولي در سالهاي
پرآشوب پس از آيفون ،موقعيتي بزرگ
براي تبديل شدن به يك جايگزين يا
بهتر اس��ت بگوييم ي��ك رقيب براي
آيفون وجود داشت.
اگر دستاوردهاي اندرويد را فراموش
كنيم و آن وضعيت را دوباره به اين شكل
مرور كنيم ،اپل ميخواهد س��االنه يك
موبايلعاليوگرانبفروشد.مايكروسافت
ويندوز را دارد .گوگل هم يك ش��ركت
نرماف��زاري بزرگ ولي بدون سيس��تم
عامل است .حال در پاسخ به اينكه كدام
يك ميتوانند با نگاهي كوتاه روي دست
اپل ،به رقيب اصلي آن تبديل شوند ،قطعا
شانس مايكروسافت را ميتوان بيشتر
متصور ش��د .ولي به هر حال گوگل در
اين بازي از مايكروسافت جلو زد.
 فقدان آيندهنگري
مشكل ساير شركتهايي كه در آن
زمان در دنياي موبايل پيشتاز بودند،
فق��دان آيندهنگري بود .حاال وقتي به
عق��ب برميگردي��د و اظهارنظرهاي
مديران ش��ركتها در مورد آيفون را
ميش��نويد ،بس��ياري از آنها چندان
هوشمندانه به نظر نميرسند.
ب��راي مث��ال مديرعام��ل RIM
(سازنده موبايلهاي بلك بري) ،جيم
بالسيلي در آن زمان گفته بود« :آيا بايد
تصور كنيم كه اين محصول ميتواند
دري��اي بلكب��ري را م��واج و توفاني
كند؟ ب��ه نظرم اين ادع��ا اغراقآميز
اس��ت ».مديرعامل ش��ركت پالم هم
گفت��ه ب��ود« :آدمه��اي عالقهمند به
 ،PCاص�لا متوجه ن��وع كاركرد آن

«ويندوزفون» کاربران خود را از دست داد؛

باخت بزرگ مايكروسافت

نميشوند و عالقهاي هم به آن نشان
نخواهند داد ».بالمر ،مديرعامل قبلي
مايكروسافت هم گفته بود(« :آيفون)
براي كاربران تجاري جذاب نيس��ت،
چون اصال كيبورد ندارد».
سه مديرعاملي كه اين اظهار نظرها
را داشتند ،پس از مدتي تالش كردند
موبايلي در پاسخ به آيفون روانه بازار
كنند .بلكبري تغييراتي در سيستم
عامل��ش پي��اده و س��پس موبايلي با
نمايشگر بزرگ راهي فروشگاهها كرد.
پالم هم موبايلي اينچنيني با سيستم
عامل  webOSس��اخت اما نتوانست
پش��تيباني اپراتوره��اي مخابرات��ي
(بخوانيد فروشندگان موبايل) را پيدا
كند .محصول هم ب��ه اندازهاي عالي
نبود كه كاربر بخواهد به شكل مستقل
آن را بخرد.
ام��ا وين��دوز موباي��ل  ،6/5پاس��خ
مايكروس��افت به اپ��ل و آيفونش بود؛
يك نيمچه هك روي پلتفرمي كه براي
كار روي دستگاههاي مجهز به نمايشگر
تمامتاچ بهينه نبود .پس از آن ويندوزفون
 ۷از راه رسيد كه تغييرات تحسينبرانگيز
و قابل تاملي داشت .فقط مشكلش اين
بود كه خيلي دير آمد.
ويندوزفون  ۸وضعيت بد را بدتر و
طرفداران هيجانزده مايكروسافت را
نيز خشمگينتر كرد.
مش��كل ويندوز موباي��ل  ۸اينجا
بود كه دستگاههاي قبلي را پشتيباني
نميك��رد و كارب��ران موبايلهاي آن
زمان (كه تعدادش��ان ه��م كم نبود)
بايد براي دس��تيابي ب��ه آن ،موبايلي
جديد ميخريدند .همين اتفاق براي
ويندوز موباي��ل  ۱۰هم رخ داد ،ولي
تف��اوت اينجا ب��ود كه ديگر كس��ي
اهمي��ت نميداد و كارب��ران كمتري
باقي مانده بودند.
ب��ه هر حال تمام تالشهاي س��ه
شركت مايكروسافت ،بلكبري و پالم
در جهت پاسخ دادن به آيفون چندان
نتيجهاي نداشت و برنده ،شركتي بود
كه پيش از اينكه آيفون معرفي شود،
تالش خود براي توليد يك موبايل را
شروع كرده بود.

 نگاه مدي�ران گوگل به آينده
پلتفرمها
اين شركت همانطور كه ميدانيد،
گ��وگل ن��ام دارد اما آنچ��ه احتماال
نميدانيد ،اين است كه هدف اصلياش
تق��دم يافتن بر آيف��ون نبود ه بلكه از
همان ابتدا مايكروسافت را هدف قرار
داده بود و مش��خصا توانس��ت در اين
زمينه ،اين شركت را شكست دهد.
آنچ��ه مدي��ران گ��وگل را نگران
ميك��رد ،اين ب��وده كه آي��ا كاربران
موبايل در ادامه هم به س��راغ گوگل
داتكام ميروند يا خير .آنها به وضوح
ميديدن��د كه پلتفرم��ي پرطرفدار و
باز از راه خواهد رس��يد كه سازندگان
بس��ياري در آينده مجوز اس��تفاده از
آن را درياف��ت ميكنند و محصوالت
س��ختافزاري خود را با آن به دست
كاربر ميرس��انند .آنها ميخواس��تند
گوگل حتما در اين پلتفرم نرمافزاري
در دسترس باشد.
 آغاز مرگ ويندوزفون با بستن
دسترسي برنامهنويسها
ب��ه جاي اينكه گ��وگل به نوكيا و
مايكروسافت و س��ايرين اعتماد كند
كه به قول و قرارش��ان با گوگل (براي

ركورد جديد براي راكت فضايي سايوز روسيه؛

حمل  73ماهواره به مدار زمين

يك راكت فضايي س��ايوز ساخت
روسيه موفق شد  73ماهواره كوچك
و ب��زرگ را به تنهايي در س��ه مدار
مختلف كره زمين قرار دهد.
ماهوارهه��اي مذكور ب��ه صورت
س��توني روي راكت قرار گرفته و به
ترتي��ب در مدارهاي مورد نظر خود
مستقر شدند.
گفتني اس��ت ماموري��ت ديروز،
بيش��ترين تعداد ماهواره حمل شده
توس��ط راكتس��ايوز تاكنون را رقم

زده است.
ماهوارههايي كه به فضا حمل شدند،
متعلق به ش��ركتها و دانش��گاههاي
مختلف��ي بودند ك��ه در مي��ان آنها،
بيش��ترين تع��داد ماهوارهه��ا متعلق
به كمپان��ي « »Planetبوده اس��ت.
ش��ركت مذكور كه قصد دارد با ايجاد
ش��بكه گس��تردهاي در مدارهاي باال،
به صورت دائمي س��طح زمين را رصد
كند ،موف��ق ش��د  48راكت كوچك
« »Doveكه هر كدام از آنها كمتر از

 5كيلوگرم وزن دارند را در يك پكيج
روي راكت مستر نمايد .البته ماموريت
اصلي راكت س��ايوز ،حم��ل ماهواره
« »Kanopus-V-IKب��ه م��دار
زمين ب��ود كه با توج��ه به ظرفيت
موجود ،ساير ماهوارهها نيز به عنوان
محموله ثانويه به آن اضافه شدند.
به گ��زارش ديجياتو ،ماهواره مورد
بحث كه در باالترين قسمت محمولهها
قرار داشت ،به عنوان نخستين مورد در
مدار  515كيلومتري از راكت جدا شد

دورنمايي از تولید ثروت در حوزه فناوری اطالعات؛

حفر چاههاي نفت در اينترنت اشیا!

يك كارش��ناس ح��وزه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،موضوع اينترنت اشيا
را در س��الهاي آين��ده بس��يار پررونق
پيشبين��ي و اظهار كرد اين پيشبيني
ه��م وجود دارد كه تا س��ال  ۲۰۲۰اين
ح��وزه ح��دود  8/9دهم تريلي��ون دالر
ثروت توليد كن��د .حجتاله مديريان با
اش��اره به فراگيري فناوري اينترنت اشيا
در كشورهاي توسعهيافته ،گفت :امروزه
بس��ياري از كمپانيهاي بزرگ همچون
اپل ،سامس��ونگ و مايكروسافت به بازار
فناوريهاي اينترنت اشيا ورود كردهاند
كه نش��ان از رشد اين حوزه در سالهاي
آت��ي دارد .وي ادامه داد :اما در ايران اين
حوزه آنطور كه بايد نتوانسته رشد كند و
علت آن هم اين است كه رگوالتوري ما در
ايران هنوز نتوانسته به چند شركت در اين
حوزه مجوز بدهد ،در حالي كه اين فناوري
امروزه گستره وسيعي از دنيا را در برگرفته
اس��ت و در حوزههاي مختلف خانههاي

درستي ندارد.
واعظي اضافه كرد :نبايد وقت مردم ،خودمان ،توس��عه كشور و فعاليتها و
شغلهاي ايجادشده در فضاي مجازي را بگيريم.
وزير ارتباطات افزود :برخي جز مس��دود ك��ردن فضاي مجازي ،به چيزي
فكر نميكنند و براي فعاليتهاي ايجادش��ده در فضاي مجازي باعث نگراني
ميشوند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد اجازه دهيم اين روال به آرامي طي شود ،تاكيد كرد:
در اين زمينه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييسجمهور و عضويت
س��ران قوا و نيز كارگروه تعيين مصاديق با  ۱۲عضو مسووليت تصميمگيري
دارند و اين طور نيس��ت كه هر چه دبير كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ
بگويد ،درست باشد.

هوشمند ،شهر هوشمند ،لوازم خانگي،
شركتهاي صنعتي ،لوازم پزشكي و حتي
پوش��اك توانسته است ثروت توليد كند
بهطوري كه در حوزه بينالمللي در سال
 3/7 ،۲۰۱۷دهم تريليون دالر درآمدزايي
داشتهاست.همينطورپيشبينيميشود
تا سال  ۲۰۲۰اين حوزه حدود  8/9دهم
تريليون دالر ثروت توليد كند.
مديري��ان با چاه نفت توصيف كردن
حوزه اينترنت اش��يا در سالهاي آينده
اين حوزه را داراي پتانس��يل درآمدزايي
بااليي دانس��ت و تاكيد كرد :اگر در اين
حوزهها نتوانيم توليدكننده باشيم قطعا
مصرفكننده خواهيم بود.
اين كارش��ناس پيش��نهاد ك��رد :با
ش��ركتهاي بينالمللي موفق در حوزه
فن��اوري اطالعات همكاري خ��ود را به
صورت خوشهاي گسترش دهيم ،به اين
صورت كه براي مثال اگر بتوانيم نمايندگي
سامسونگ را در ايران در زمين ه توليد اخذ

كنيم ،ميتوانيم در آينده سامسونگ ايراني
را با كمك فناوري پيش��رفته ابرشركت
سامسونگ به دنيا معرفي كنيم .وي در
خصوص زيرساختهاي الزم براي پديده
نوظهور اينترنت اش��يا ني��ز اظهار كرد:
متناسب با رشد اينترنت اشيا در كشور
بايد به سمت افزايش سرعت و پهناي باند
اينترنت برويم .همچنين بايد چالشهاي
امنيتي موجود در اين حوزه را شناسايي
كنيم تا بتوانيم تهديدهاي اينترنت اشيا
را شناس��ايي و برطرف كنيم .اين فعال
حوزه جامعه اطالعات��ي حوزه اينترنت
اشيا را در سالهاي آينده بسيار پررونقتر
پيشبيني كرد و به ايسنا گفت :در حوزه
اينترنت اشيا صنعتي و كارخانجات امكان
منسجم كردن مديريت توليد وجود دارد.
همچنين در حوزههاي مربوطه به صنعت
حملونقل ،مديري��ت ناوگانها ،امنيت
جادهها ،پرداخت عوارض ،رديابي ترافيك،
ارتباطات بين خودرويي و ...اينترنت اشيا

جستوجوي موبايلي كاربران) پايبند
بمانن��د ،خ��ودش رفت ي��ك پلتفرم
متنباز تهيه كرد و سپس آن را جهت
استفاده رايگان در اختيار همه گذاشت
و اينگونه مايكروس��افت را از چرخه
حذف كرد ،چراكه مايكروسافت براي
اجازه دادن به س��ازندگان سختافزار
براي اس��تفاده از ويندوزفون ،مبالغي
را دريافت ميكرد .همين مساله باعث
مرگ ويندوزفون شد؛ مرگي تدريجي
و اندكي هم دردناك كه تا همين هفته
گذش��ته طول كش��يد .اندرويد از راه
رسيد و سازندگان ديگر مايل به پول
دادن به مايكروسافت براي استفاده از
ويندوز فون در محصوالت خود نبودند.
از ط��رف ديگر مايكروس��افت در آن
زمان نتوانست رقيبي در حد و اندازه
آيفون ،براي آيفون توسعه دهد و اين
اتفاق خيلي دير و در نهايت در س��ال
 ۲۰۱۰رخ داد .در آن زمان محصوالت
اندرويدي بيش از دو سال بود كه در
بازار فروخته ميشدند.
در آن س��الها اگرچ��ه آيف��ون
تحولهايي به همراه داشت ولي هنوز
هم قدرت اصلي در اختيار اپراتورهاي
آمريكاي��ي ب��راي ف��روش موبايل در
باتکنولوژی

و  24ماهواره ديگر هم پس از آن و در
مدار  600كيلومتري از سطح زمين رها
ش��دند .در نهايت  48ماهواره كوچك
« »Doveنيز هنگام بازگشت در مدار
 485كيلومتري قرار گرفتند تا ماموريت
با موفقيت به پايان برسد.
البته اين نخستين باري نيست كه
تعداد زيادي ماهواره توسط يك راكت
به فضا پرتاب ميش��وند؛ سال گذشته
هنديه��ا موفق ش��دند  104ماهواره
مختلف را توس��ط ي��ك راكت به فضا
پرتاب ك��رده و ركورد را ب��ه نام خود
ثبت كنند.
تلنگر

در سالهاي آينده نقشآفرين خواهد بود.
اين روزها بحث ورود فناوريهاي جديد
به كش��ور خيلي داغ است .در صدر اين
فناوريها اينترنت اشيا قرار دارد كه حوزه
بسيار جذاب در حوزه فناوريهاي جديد
اطالعاتي و ارتباطاتي است .اينترنت اشيا
فناوري است كه از طريق آن امكان كنترل
وس��ايل منزل از راه دور فراهم ميشود.
تصور كنيد وقتي در يك روز گرم تابستاني
در راه منزل هستيد و براي خنك شدن
خانهتان در هنگام ورودتان گوشي همراه
خود را روش��ن و كولرتان را روي درجه
خيلي خنك تنظيم كنيد!؟
اصطالح «اينترنت اش��يا» اولين بار
توس��ط كوين اشتون در س��ال ۱۹۹۹
به كار رفت و براي نخس��تينبار توسط
انتشارات موسسه  MITبه دنيا معرفي
ش��د .اينترنت اشيا به معني يك شبكه
جهاني از اشياي مرتبط كه هر يك داراي
آدرس مختص به خود بوده ،است كه بر
اس��اس قراردادهاي استاندارد شدهاي با
يكديگر در ارتباط هستند.

اين كش��ور بود .اي��ن اپراتورها بودند
ك��ه ميتوانس��تند با انتخ��اب خود،
برندهها و بازندهها را مش��خص كنند.
از آنجايي كه فق��ط  AT&Tآيفون
را به ش��كل اختصاصي داش��ت ،سه
اپراتور بزرگ ديگر آمريكا به فكر تهيه
رقيب افتادند.
براي مثال در سال  ،۲۰۰۸ورايزن
به سراغ موبايل  Stormاز بلكبري
رف��ت و آن را به عن��وان رقيبي براي

آيف��ون به بازار فرس��تاد كه البته اين
موبايل هم همانطور كه در داستاني
كام��ل برايتان نوش��تهايم ،شكس��ت
سختي را تجربه كرد.
در س��ال  ۲۰۰۹وراي��زن پ��س از
تجربه شكست با  ،Stormبه دنبال
جايگزين تازهاي بود و شركت Palm
هم نتوانس��ت وراي��زن را قانع كند تا
 Palm Preرا انتخاب كند .از سوي
ديگر ويندوزفون  ۷يك سال ديگر از
راه ميرس��يد .در نتيج��ه اين اپراتور
به س��راغ موت��وروال دروي��د رفت كه
ميتوان از آن به عنوان يكي از اولين
موبايلهاي موفق اكوسيستم اندرويد
نام برد .بقيه داستان را هم كه احتماال
خودتان بهتر ميدانيد.
آنچه در اين گ��زارش از تاريخچه
دني��اي موبايل مطالع��ه كرديد بيش
از حد خالصه ش��ده ب��ود و هر كدام
از ش��ركتها در اين راه اقدامات زياد
و اش��تباهات بس��ياري را هم مرتكب
ش��دهاند كه در مورد هر كدام از آنها
ميش��ود كتابي نوش��ت؛ از بايدهايي
ك��ه نوكيا اگر به سراغش��ان ميرفت
اكنون چنين از هم پاشيده نميشد تا
اشتباهاتي كه بلكبري و پالم مرتكب
شدند و مرگ خود را تسريع بخشيدند.
ام��ا در دنياي موبايل ،ميتوان عنوان
«بزرگترين موقعيت از دست رفته»
را متعلق به ويندوزفون مايكروسافت
دانست .همه آن چيزي كه گوگل براي
موفقيت نياز داش��ت و به سراغش��ان
رف��ت ،از مدته��ا پي��ش در اختيار
مايكروسافت بود .فقط جدا از تاخيرها،
دنياي مايكروس��افت آنق��در عالي و
رايگان نبود كه همه ميخواستند.

خبر

ساخت خانه تنها در  8دقيقه

ف�ارس -اگر زمين��ي براي
س��اخت خانه در اختي��ار داريد،
به جاي ص��رف ماهها وقت براي
س��اخت خانه به روش س��نتي
ميتوانيد از روش��ي جديد براي
برپاكردن خانهتان در عرض هشت
دقيقه استفاده كنيد.
در اي��ن روش ي��ك كاميون حمل اجزاي خان��ه در محل مورد نظر
مس��تقر ميش��ود و با فش��ردن يك دكم��ه خانه رويايي ش��ما بهطور
خ��ودكار در عرض هش��ت دقيقه برپا ميش��ود .ش��ركت انگليس��ي
 Ten Fold Engineeringكه مبدع اين روش خانهس��ازي است
مجموعهاي از سازهها و ساختارهاي ماژوالر و خوداتكا را طراحي كرده
كه بهطور خودكار تا شده يا باز ميشوند و بدون نياز به هرگونه دخالت
بشر در نهايت تبديل به يك خانه قابل سكونت ميشوند .ساختار اصلي
اين سيستم يك واحد كانتينر قابل انتقال به هر محل است كه ميتوان آن
را با كاميون جابهجا كرد .پس از انتقال اين كانتينر به محل ،اجزاي داخلي
آن باز شده و ابعادشان به سه برابر حالت عادي افزايش مييابد .با سرهم
شدن خودكار سازهها اين مجموعه در نهايت براي سكونت آماده خواهد
بود .اين سيستم به راحتي به صورت معكوس نيز عمل ميكند و بنابراين
اجزا و سازههاي آن به راحتي قابل جمع شدن و انتقال به محلي جديد
هستند .براي تغيير دكوراسيون داخلي اين خانه قابل حمل پارتيشنهايي
در نظر گرفته شده است .بخشهايي نيز براي تسهيل سيمكشي برق،
نصب سيستم انتقال آب و باتري در اين خانه وجود دارد.
كانتينرهاي حاوي اين خانههاي پيش ساخته را ميتوان روي هم قرار
داد تا يك ساختمان بلند يا حتي هتل به وجود آورد .هزينه خريد هر يك
از اين كانتينرها  130هزار دالر است.

كاهش خطا در نتايج جستوجو با ويژگي
جديد گوگل

ديجيات�و -پس از مدتها انتظار ،تيم گوگل با اضافه كردن گزينه
 Feedbackيا بازخورد ،به بهبود كيفيت جستوجوي كاربران پرداخت.
همه ما در استفاده از گوگل حداقل يكبار به نتايج نامربوط به موضوع
مدنظر خود رسيدهايم .اينبار گوگل در بهبود خدمات خود به رفع اين
مشكل پرداخته است .هنگاميكه درباره موضوعي جستوجو ميكنيد،
در سمت راست مرورگرتان اطالعات مهم بهصورت خالصه در يك جعبه
قرار گرفته است .گوگل اين جعبه را  Oneboxمينامد .براي استفاده
از اين ويژگي بايد با انتخاب گزينه  Feedbackدر پايين و سمت راست
 OneBoxبخشي از اطالعات را كه به نظرتان درست نيست ،گزارش
كنيد .همچنين ميتوانيد علت اشتباه بودن نتيجه را توضيح داده و در
صورت نياز درخواست قانوني حذف محتوا را نيز ثبت كنيد.
يكي از افراد آگاه از اين قابليت جديد گوگل معتقد است كه اولويتبندي
رسيدگي به بازخوردها بر اساس اهميت موضوع بوده و براي كاهش خطاي
جستوجو ،موضوعاتي با محبوبيت كمتر ،نيازمند بازخورد بيشتري نسبت
به موضوعات محبوبتر هستند.

