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بخش خدمات و پشتیبانی کامپیوتر

You will reap what you plant
in your minds farm .

شماره بیست و سوم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونمایی سونی از نسل جدید سگ روباتیک Aibo؛ هوش مصنوعی و پردازش ابری در کالبد حیوان خانگی ژاپنیها
مایکروسافت مرگ و توقف تولید سنسورهای حرکتی  Kinectرا تایید کرد
 Doogeeگوشی هوشمند با صفحهنمایش مقعر تولید میکند
اپل در ردهبندی سازندگان لپتاپ ایسوس را پشت سر گذاشت
 Vive Focusبه طور رسمی رونمایی شد؛ هدست واقعیت مجازی بیسیم  HTCمجهز به اسنپدراگون ۸۳۵
انویدیا ابر کامپیوتر هوش مصنوعی  SaturnVرا معرفی کرد؛  Voltaدر تعقیب جایگاه شماره یک دنیا
چین در رقابت ابرکامپیوترها از آمریکا سبقت گرفت
اولین تصاویر از  CPUاینتل مجهز به پردازنده گرافیکی  AMDمنتشر شد
مکافی کامپیوتر کاربران را به بدافزار بانکی آلوده کرد؛ انتشار  Emotetتوسط سرویس ضدهک ClickProtect

به کمک هوش مصنوعی وقت سارقان اینترنتی را هدر دهید!
فریب فیس آیدی  iPhone Xتوسط ماسکهای مخصوص؛ محققان  Face IDرا دور زدند
تاکسیهای اینترنتی از این پس زیر نظر شهرداریها فعالیت میکنند

گمرک ایران رسم ًا هزینه و نحوه ثبت گوشیهای مسافری را در طرح رجیستری اعالم کرد

اسنپبایک راهاندازی شد؛ سرویس جدید اسنپ برای انتقال سریع مسافر با موتورسیکلت
بانک مرکزی نسبت به وضعیت مبهم بیت کوین هشدار داد
سرانجام تعرفههای جدید اینترنت غیرحجمی اعالم شد
امکان ثبت شکایت از پیامکهای تلفن ثابت و سرشمارههای تبلیغاتی فراهم شد
پایش فضای سایبری کشور به سامانه نظارت ابری پادویش سپرده شد
هایوب پارس آنالین را خرید
ماینرهای بیت کوین سالیانه چه مقدار از انرژی الکتریکی استفاده میکنند؟
ارائه نقشههای سهبعدی بررسی کیفیت هوا در Google Earth؛ راهکار جدید گوگل برای مبارزه با آلودگی هوا در شهرها
از دیدن کارتهای گرافیک قدرتمند اینتل شوکه نشوید! جهان در حال تغییر است
پایان سلطنت سامسونگ بر بازار گوشیهای هوشمند در آمریکا؛ صدرنشین جدید بازار فروش را بشناسید
لنوو با پرداخت هزینهای هنگفت کنترل و مدیریت بخش کامپیوترهای خانگی فوجیتسو را بدست آورد
ش تشخیص مدل تقلبی)
تقلب بزرگ در فروش  SSDهای سری ( SAMSUNG 850 PROبه همراه رو 
فیفا تایید کرد :پخش تمام مسابقات جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه با رزولوشن  ،4Kاستاندارد  HDRو پشتیبانی از واقعیت مجازی
هواپیمایی امارات به دنبال راهاندازی  WiFiبا سرعت  ۵۰مگابیت بر ثانیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونمایــی ســونی از نســل جدیــد ســگ روباتیــک Aibo؛ هــوش مصنوعــی و پــردازش ابــری در کالبــد
حیــوان خانگــی ژاپنیهــا
بــا گذشــت نزدیــک بــه یــک دهــه ،ســونی تصمیــم گرفتــه برنــد شــاخص حیوانــات خانگــی روباتیــک خــود را بــا
رونمایــی از محصولــی جدیــد ،احیــا کنــد .ایــن محصــول جدیــد کــه  Aiboنــام دارد یــک ســگ روباتیــک جــذاب
اســت .ســونی بــه طــور رســمی از نســل جدیــد ســگ روباتیــک خــود بــه نــام  Aiboرونمایــی کــرد .مســئوالن ســونی مدعــی شــدهاند  Aiboمــی توانــد تعامــات
عاطفــی بــا افــراد خانــواده برقــرار کنــد .ایــن محصــول بــا توجــه بــه بهرهمنــدی از محرکهایــی بــا ابعــاد فوقالعــاده کــم قــادر اســت بــا اســتفاده از  ۲۲محــور،
حرکــت کنــد .چش ـمهای ایــن ســگ جــذاب هــم از دو پنــل  OLEDســاخته شــده تــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن ،احساســات و عواطفــش را بــروز دهــد .عملکــرد
باتــری ســگ روباتیــک ســونی چنــدان چشــمگیر نبــوده و بــا ســه ســاعت شــارژ میتوانیــد بــه مــدت حــدود دو ســاعت از آن اســتفاده کنیــد .ســونی مدعــی شــده
 Aiboبازخوردهــا و عکسالعملهایــی مطابــق بــا رفتــار مالــک خــود خواهــد داشــت .بــه بیــان دیگــر ،ایــن ســگ روباتیــک از رفتــار شــما الگوبــرداری کــرده تــا
بــه عنــوان مثــال تشــخیص دهــد چــه حرکتــی شــما را خوشــحال کــرده یــا باعــث خنــده شــما میشــود .بــه ایــن منظــور ،از تکنولــوژی یادگیــری عمیــق بــرای
تحلیــل و بهرهبــرداری از صداهــا و تصاویــری کــه توســط آرایههــای متفــاوت سنســوری  Aiboدریافــت میشــود بهرهبــرداری شــده اســت .تکنولوژیهــای ســگ
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شــرکت ســونی بــه اینجــا محــدود نشــده و ایــن حیــوان دوستداشــتنی از دادههــای ابــری هــم اســتفاده کــرده تــا
از تجربــه دیگــر س ـگهای مشــابه و رفتــار مالکانشــان نــکات تــازهای را فــرا بگیــرد .از زمانــی کــه بــرای آخریــن
بــار سـگهای ســری  Aiboســونی بــه فــروش رســیدند تاکنــون ،تکنولــوژی دســتخوش تغییــرات گســتردهای شــده
اســت .همیــن تغییــرات نیــز در بهینهســازی و تولیــد مــدل جدیــد ایــن ســگ هوشــمند اســتفاده شــده اســت .بــه
عنــوان مثــال ،اپلیکیشــنی بــه نــام  My Aiboدر اختیــار مالــک ایــن ســگ روباتیــک قــرار خواهــد گرفــت تــا بتوانــد
بــه بخــش تنظیمــات دسترســی پیــدا کــرده ،عکسهــای گرفتــه شــده توســط دوربیــن ســگ را بازبینــی کــرده
و حتــی ترفندهــای جدیــد و جــذاب را بــرای اســتفاده توســط ایــن ســگ ،از یــک فروشــگاه نرمافــزاری دانلــود کنــد .بــه ایــن ترتیــب میتوانیــد از قابلیتهــای
ن ســازگار بــا ایــن ســگ روباتیــک
ارتباطــی  Wi-Fiو  ،LTEسیســتم پشــتیبانگیری دادههــا در فضــای ابــری و دسترســی بــه قابلیتهــای مختلــف اپلیکیشــ 
بهرهمنــد شــوید .ســونی اســتخوانی را هــم بــه نــام  Aiboneبــا قیمــت  ۲۹۸۰یــن بــرای ایــن ســگ بــه فــروش میرســاند .فراینــد پیشفــروش

Aibo

در کشــور

ژاپــن آغــاز شــده و ایــن محصــول از تاریــخ  ۱۱ژانویــه  ۲۰۱۸میــادی برابــر بــا  ۲۱دیمــاه  ۱۳۹۶وارد بــازار خواهــد شــد .ایــن محصــول بــا قیمــت  ۱۷۰۰دالر
پیــش روی مشــتاقان قــرار خواهــد گرفــت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مایکروسافت مرگ و توقف تولید سنسورهای حرکتی  Kinectرا تایید کرد
مایکروســافت اعــام کــرد کــه تولیــد سنســورهای حرکتــی  Kinectکــه در کنســولهای بــازی  Xboxمــورد
اســتفاده قــرار میگرفتنــد را بــرای همیشــه متوقــف کــرده اســت .پــس از اظهــار نظرهــای متفــاوت از ســوی
مایکروســافت مبنــی بــر تاییــد یــا تکذیــب مــرگ سنســورهای حرکتــی  ،Kinectایــن کمپانــی پذیرفــت کــه تولیــد
ایــن محصــوالت را بــرای همیشــه متوقــف کــرده اســت و پــس از فــروش نســخههای کنونــی موجــود در بــازار ،محصــول دیگــری تحــت ایــن عنــوان روانــه بــازار
نخواهــد شــد .سنســورهای  Kinectبــرای اولیــن بــار در ســال  2010از ســوی مایکروســافت معرفــی شــدند و در کنســول  Xbox 360مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
امــا ســه ســال بعــد مایکروســافت بــا ایجــاد تغییراتــی در ایــن سنســورها ،نســخه پیشــرفتهتری از آنهــا را در کنســول  Xbox Oneبــه کار گرفــت .مایکروســافت در
ماههــای ابتدایــی از عرضــه اولیــه سنســورهای  Kinectدر ســال  2010اعــام کــرده بــود کــه توانســته اســت  35میلیــون نســخه از ایــن محصــوالت را بــه فــروش
برســاند .اگرچــه در ســالهای بعــد ایــن سنســورها بــه صــورت بانــدل و بــه عنــوان یــک محصــول یکجــا در کنــار کنســولهای مایکروســافت در اختیــار کاربــران
قــرار میگرفــت ،امــا ایــن کمپانــی در ســال  2014تصمیــم گرفــت کــه بــرای اولیــن بــار کنســولهای  Xbox Oneرا بــدون ایــن سنســورها بــه فــروش برســاند.
کنســولهای Xbox One Sو  Xbox One Xنیــز کــه در ســالهای بعــد روانــه بــازار شــدند فاقــد یــک پــورت اختصاصــی بــرای اتصــال ایــن سنســورها بودنــد .امــا
کاربــران همچنــان میتوانســتند بــا خریــد یــک تبدیــل  50دالری از ایــن سنســورها اســتفاده کننــد .بســیاری معتقدنــد کــه تصمیمــات مایکروســافت در طــی
ســالهای اخیــر ســبب کاهــش فــروش ایــن سنســورها و در نتیجــه مــرگ آنهــا شــده اســت .اگرچــه جــدا کــردن سنســورهای  Kinectاز کنســولهای  Xboxو
فــروش جداگانــه آنهــا در ســال  ،2014ســبب شــد بســیاری از کاربــران اســتفاده از آنهــا را متوقــف کننــد امــا ایــن راهکار بــه مایکروســافت اجــازه داد کنســولهای
خــود را چیــزی در حــدود  100دالر ارزانتــر در دســترس عمــوم کاربــران قــرار دهــد .اگرچــه تصمیــم تــازه مایکروســافت مــرگ حتمــی سنســورهای  Kinectرا نشــان
میدهــد امــا در حــال حاضــر هدس ـتهای واقعیــت مجــازی  HoloLensاز بســیاری از فناوریهــای موجــود در ایــن سنســورها بــرای شناســایی حرکــت کاربــران
اســتفاده میکنــد .عــاوه بــر ایــن مایکروســافت در ســالهای اخیــر بــا قابلیــت Windows Helloدر وینــدوز  ،10مــوارد اســتفاده از ایــن سنســورها را بــه بســیاری از
لپتــاپ هــا و تبلتهــا گســترش داده اســت .بــا وجــود اینکــه تولیــد ایــن سنســورها از ایــن پــس ادامــه نخواهــد یافــت امــا ســازندگان سنســورهای  Kinectاعــام
کردهانــد کــه محصــوالت کنونــی در ایــن رده کــه در اختیــار کاربــران قــرار دارد همچنــان تحــت پشــتیبانی آنهــا خواهنــد بــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Doogeeگوشی هوشمند با صفحهنمایش مقعر تولید میکند
ایــوان بلــس ،لیکــر مطــرح دنیــای گوش ـیهای هوشــمند بــا انتشــار توییتــی ،از تمرکــز شــرکت چینــی

Doogee

روی توســعه یــک گوشــی هوشــمند جدیــد مجهــز بــه صفحهنمایــش مقعــر خبــر داده اســت .شــرکتهایی
نظیــر سامســونگ و الجــی در چنــد ســال گذشــته طرحهــای متفاوتــی را بــرای تولیــد گوش ـیهای هوشــمند بــا
صفحهنمایــش مقعــر یــا خمیــده امتحــان کردهانــد .سامســونگ پیــش از ایــن Galaxy Roundرا معرفــی کــرده کــه از صفحهنمایــش خمیــده در دو طــرف محــور
عمــودی گوشــی بهــره میبــرد .الجــی نیــز دو نســل از گوشـیهای هوشــمند  G Flexرا روانــه بــازار کــرده اســت کــه ایــن بــار انحنــا را حــول محورهــای افقــی بــه
همــراه دارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،وقتــی گوشــی را در جیــب خــود میگذاشــتید از انعطافپذیــری کافــی بــرای صــاف شــدن و مجــددا ً بازگشــت بــه حالــت مقعــر
اولیــه بهرهمنــد شــده بــود .حــاال گــزارش جدیــدی کــه از ســوی ایــوان بلــس منتشــر شــده حکایــت از آن دارد کــه شــرکت چینــی  Doogeeنیــز در ســال آتــی
میــادی محصولــی را کــه از خصوصیــات مشــابه یعنــی صفحهنمایــش مقعــر بهــره میبــرد روانــه بــازار خواهــد کــرد .ایــن محصــول از صفحهنمایشــی بــا نســبت
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شماره بیست و سوم

ابعــاد  ۱۸.۵:۹بهرهمنــد خواهــد شــد و شــش گیگابایــت رم را در کنــار  ۱۲۸گیگابایــت فضــای ذخیرهســازی داخلــی
قــرار مــی دهــد .مشــخصاتی کــه بــه نظــر میرســد بهتــر از المانهــای بــه کار گرفتــه شــده در پرچمــدار ایــن
شــرکت یعنــی  Mix 2باشــد Doogee Mi Mix2 .از پردازنــده هشــت هســتهای مدیاتــک بــه نــام  Helio P25در کنــار
شــش گیگابایــت رم و باتــری  ۴۰۶۰میلــی آمپرســاعتی بهــره میبــرد .تصاویــری کــه بــه همــراه توییــت ایــوان
بلــس منتشــر شــده ،صفحهنمایشــی انعطافپذیــر را بــه همــراه عنــوان برنــد  Doogeeروی آن نشــان میدهــد.
از همیــن رو بــه نظــر میرســد ایــن تصویــر مربــوط بــه پروتوتایــپ محصــول ایــن شــرکت اســت .پیــش از ایــن
 Doogeeبــا رونمایــی از گوشــی هوشــمندی بــا صفحهنمایــش تقریبــا بــدون حاشــیه بــه نــام  Mixموفــق شــده بــود نامــی بــرای خــود دســت و پــا کنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپل در ردهبندی سازندگان لپتاپ ایسوس را پشت سر گذاشت
در حالــی کــه همــهی نگاههــا بــه ســوی  iPhoneXمعطــوف شــده اســت ،لپتاپهــای  MacBookاپــل فــروش
بســیار خوبــی را تجربــه میکننــد و کمپانــی اپــل توانســته در رده بنــدی ســازندگان لپتــاپ ASUS ،را پشــت ســر
گــذارد و بــه رتبــه چهــارم دســت یابــد .بــر اســاس آمــار ارائــه شــده مربــوط بــه ســه مــاه گذشــته HP ،بــا 25.8
درصــد از ســهم بــازار لپتــاپ همچنــان در صــدر جــدول ســازندگان لپتــاپ

قــرار دارد .در رتبــه دوم هــم Lenovo

بــا  20.1درصــد قــرار گرفتــه کــه تغییــری در ســهم ایــن شــرکت از بــازار نســبت بــه دورهی ســه ماهــه قبلــی خــود
نداشــته اســت Dell .بــا کاهــش  0.8درصــدی ،بــا  15.6درصــد در رتبــه ســوم ایســتاده اســت .امــا تغییــر اصلــی در
مــورد جایــگاه اپــل رخ داده و ایــن شــرکت توانســته بــا  0.4درصــد افزایــش فــروش ،ســهم خــود از بــازار را بــه 10.4
درصــد افزایــش دهــد و شــرکت  ASUSرا در ایــن رقابــت ،پشــت ســر گــذارد .تحقیقــات انجــام شــده نشــان میدهــد افزایــش تقاضــا بــرای لپتاپهــای  12اینچــی
اپــل و نســل جدیــد  MacBook Proدر ســه ماهــه اخیــر افزایــش یافتــه کــه میتوانــد از نتایــج بازگشــایی مجــدد مــدارس و دانشــگاهها باشــد .ایــن افزایــش تقاضــا
باعــث شــده بــر خــاف بســیاری از پیشــبینیها کــه فکــر میکردنــد کمبــود نــوآوری در لپتاپهــای جدیــد ایــن شــرکت موجــب کاهــش ســهم اپــل از فــروش
لپتــاپ شــود ،افزایــش یابــد .بــا توجــه بــه مقایســه بــا آمــار ســه ماهــه قبلــی ،ادام ـهی فــروش لپتاپهــای  12اینچــی و نســل جدیــد  ،MacBook Proتوانســته
رشــد  11.3درصــدی را تجربــه کنــد و بــا فــروش  4.43میلیــون لپتــاپ ،جایــگاه چهارمیــن فروشــنده لپتــاپ را بــه خــود اختصــاص دهــد .امــا  HPهمچنــان بــر
بــازار لپتــاپ ســلطه دارد و بــا فــروش تقریب ـاً ســه برابــری 11 ،میلیــون لپتــاپ فروختــه اســت کــه  17.6درصــد رشــد را نشــان میدهــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Vive Focusبــه طــور رســمی رونمایــی شــد؛ هدســت واقعیــت مجــازی بیســیم  HTCمجهــز بــه
اســنپدراگون ۸۳۵
 HTCدر فصــل تابســتان جزئیــات مختصــری را در خصــوص هدســت واقعــت مجــازی بیســیم خــود ارائــه کــرده
بــود و حــاال  ،جزئیــات بیشــتری از  ،Vive Focusجدیدتریــن محصــول ایــن شــرکت در حــوزه واقعیــت مجــازی اعــام
شــده اســت Vive Focus .بــه عنــوان هدســت واقعیــت مجــازی بیســیم جدیــد ایــن شــرکت ،از صفحهنمایــش  AMOLEDدر کنــار پردازنــده اســنپ دراگــون
 ۸۳۵بهــره میبــرد .آنطــور کــه در وبســایت  HTCاعــام شــده ایــن محصــول از اســتانداردی بــه نــام  WorldSenseپشــتیبانی میکنــد کــه آزادی عمــل شــش
درج ـهای را فراهــم کــرده و امــکان اســتفاده از ایــن محصــول را در شــرایط مختلــف میســر میســازد .اگرچــه هدس ـتهای واقعیــت مجــازی بــه رشــد مناســبی
در بــازار محصــوالت الکترونیکــی مصرفــی رســیدهاند امــا همچنــان محدودیتهایــی در اســتفاده از آنهــا وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،میتــوان بــه نیــاز بــرای
حضــور کاربــر در فضایــی گســترده در محیــط منــزل اشــاره کــرد .عــاوه بــر ایــن ،بــه کامپیوتــر شــخصی بــا تــوان ســختافزاری بــاال نیــاز خواهــد بــود .در ایــن
ســطح از بــازار ،حــاال بــا رونمایــی از محصــوالت جدیــد شــاهد ارائــه راهکارهــای متفاوتــی هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ایــده پیــش از ایــن هــم توســط
شــرکتهای دیگــری بــه مرحلــه بهرهبــرداری رســیده اســت .بــه عنــوان مثــال ،آکیولــس مــاه گذشــته از ترکیبــی مشــابه بــا وایــو فوکــوس ،بــه نــام

Oculus Go

رونمایــی کــرد کــه هدســت واقعیــت مجــازی مســتقلی را در قالــب تجهیــز بــه پردازنــده کوالــکام پیــش روی کاربــران قــرار میدهــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انویدیــا ابــر کامپیوتــر هــوش مصنوعــی  SaturnVرا معرفــی کــرد؛  Voltaدر تعقیــب جایــگاه شــماره
یــک دنیــا
انویدیــا در خــال کنفرانــس  Supercomputing 2017خبــر از یــک ارتقــای بــزرگ بــرای ابــر کامپیوتــر هــوش
مصنوعــی جدیــد  SaturnVداد کــه ادعــا کــرده هنــگام تکمیــل شــدن آن نــه تنهــا یکــی از  10ابــر کامپیوتــر هــوش
مصنوعــی برتــر دنیــا خواهــد بــود ،بلکــه باالتریــن راندمــان را نیــز خواهــد داشــت SaturnV .نیــروی خــود را از  660خوشــه  DGX-1انویدیــا میگیــرد کــه هــر خوشــه
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دارای  8پردازنــده گرافیکــی  GV100اســت .ایــن ترکیــب در مجمــوع بــه  5,280پردازنــده گرافیکــی میانجامــد .قــدرت محاســباتی اعشــاری  FP16ایــن ترکیــب بــه
بیــش از یــک اگــزا فــاپ میرســد .همچنیــن قــدرت محاســبات اعشــاری  FP64آن بــه  40پتــا فــاپ بــر ثانیــه میرســد .طبقــه آنچــه کــه انویدیــا ادعــا کــرده،
میبایســت  SaturnVابــر کامپیوتــر  Summitرا پشــت ســر بگــذارد کــه بــه طــور مشــترک توســط انویدیــا و  IBMطراحــی شــده اســت .بــا ایــن تغییــر احتمــاالً
ابــر کامپیوتــر  Sunway TaihuLightکــه هــم اکنــون ســریعترین ابــر کامپیوتــر دنیــا اســت را پشــت ســر خواهــد گذاشــت .جالــب اینکــه ایــن تــاش کمپانیهــای
خصوصــی آمریکایــی اســت و خبــری از حمایــت دولتــی نیســت SaturnV .تــوان خــود را از ریزمعمــاری پردازنــده گرافیکــی  Voltaخواهــد گرفــت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چین در رقابت ابرکامپیوترها از آمریکا سبقت گرفت
کشــور چیــن پــس از  25ســال رقابــت بــا آمریــکا در زمینــه ابرکامپیوترهــا ،ســرانجام گــوی ســبقت را ربــوده
و در رتبــه اول جهــان قــرار گرفتــه اســت .اکنــون کشــور چیــن نــه تنهــا ســریعترین ،بلکــه بیشــترین تعــداد
ل پیکــری هســتند کــه
ابرکامپیوتــر را در میــان ســایر کشــورهای جهــان دارد .ابرکامپیوترهــا سیســتمهای غــو 
از نظــر ابعــاد میتواننــد یــک ســاختمان بــزرگ را بــه طــور کامــل اشــغال کننــد و از هــزاران پردازنــده تشــکیل
شــدهاند .اصلیتریــن کاربــرد آنهــا در زمینــه شــبیه ســازی و پیــش بینــی وضعیــت آب و هــوا ،طراحــی هواپیماهــا
و تحقیقــات در کهکشــانها و فضــا از طریــق شــبیه ســازی میلیونهــا ســال از عمــر جهــان اســت .در رتبــه
بنــدی فعلــی کــه تحــت عنــوان  TOP500شــناخته میشــود ،کشــور چیــن بــا  202ابرکامپیوتــر در رتبــه اول
و ســایر کشــورها نظیــر آمریــکا ،ژاپــن ،آلمــان ،فرانســه و انگلســتان بــا داشــتن بــه ترتیــب  18 ،20 ،35 ،169و  15ابــر کامپیوتــر در رتبههــای بعــدی قــرار
گرفتهانــد .کشــور چیــن از نظــر تــوان پردازشــی نیــز کشــور آمریــکا را پشــت ســر گذاشــته و بــا  35.4درصــد در برابــر  29.6درصــد از مجمــوع تــوان پردازشــی
 500ابرکامپیوتــر جهــان ،رتبــه نخســت بیشــترین تــوان پردازشــی در بیــن کشــورهای جهــان را دارد .بــا وجــود افزایــش چش ـمگیر تعــداد ابرکامپیوترهــای چیــن
در شــش مــاه گذشــته از  160عــدد بــه  202عــدد در حــال حاضــر ،تغییــری در زمینــه  5ابرکامپیوتــر برتــر جهــان رخ نــداده و همچنــان بــه شــرح زیــر اســت:
ابرکامپیوتــر « »Sunway TaihunLightکــه تــا کنــون بــه مــدت 2ســال قدرتمندتریــن ابــر رایانــه جهــان اســت توســط ســازمان تحقیقــات پردازشهــای مــوازی و
تکنولــوژی ملــی چیــن ( )NRCPCســاخته شــده اســت و در مرکــز «ابــر پردازشــگرهای ملــی» در شــهر  Wuxiچیــن قــرار دارد .ایــن ابــر کامپیوتــر بــا تعــداد دقیــق
 10,649,600پردازنــده  Sunwayو ســرعت  1.45GHzتــوان پردازشــی معــادل  93پتافالپــس بــر ثانیــه دارد .البتــه کشــور آمریــکا نیــز ابرکامپیوتــری بســیار قدرتمنــد
بــا نــام  Summitدر آزمایشــگاه ملــی  Oak Ridgeدر دســت ســاخت دارد کــه بــرای رســیدن بــه تــوان پردازشــی  200پتافالپــس در ثانیــه طراحــی شــده اســت .ایــن
ابرکامپیوتــر در زمینــی بــه مســاحت یــک کیلومتــر مربــع در حــال ســاخت اســت و انــرژی الزم بــرای کار و خنکســازی خــود را از یــک نیــروگاه اختصاصــی 20
مگاواتــی خواهــد گرفــت کــه ایــن مقــدار انــرژی معــادل تأمیــن بــرق مــورد نیــاز  16,000خانــه اســت!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولین تصاویر از  CPUاینتل مجهز به پردازنده گرافیکی  AMDمنتشر شد
ظاهــرا ً اینتــل حاصــل همــکاری خــود بــا  AMDرا بــرای اولیــن بــار در یــک مینــی  PCبــه خدمــت خواهــد گرفــت.
ایــن تراشــه بــزرگ دارای پردازنــده مرکــزی چهــار هســتهای مبتنــی بــر قطعــه ســیلیکونی  Kaby Lake-Hو یــک
پردازنــده گرافیکــی مبتنــی بــر ریزمعمــاری  AMD Vegaدر کنــار حافظــه  HBM2اســت .تصاویــر راه یافتــه بــه
فضــای اینترنــت یــک بــرد کوچــک را نشــان میدهــد کــه ظاهــرا ً نیــرو بخــش مینــی  PCهــای آتــی اینتــل خواهــد بــود .مــاژول بــزرگ چنــد تراشــه ای اینتــل
دســت کــم ســه تراشــه را در خــود جــای داده کــه متشــکل از پردازنــده ،پردازنــده گرافیکــی ،حافظــه ویدئویــی و چیــپ ســت اســت .از تعــداد بــاالی فازهــای
مــدار رگالتــور ولتــاژ میتــوان حــدس زد بــا یــک پردازنــده گرافیکــی نســبتاً قدرتمنــد از  AMDروبــرو هســتیم کــه کارایــی آن میتوانــد نزدیــک بــه کارتهــای
رده معمولــی چــون  GTX 1050یــا حتــی  Ti 1050باشــد .همچنیــن ایــن بــرد دارای شــکاف حافظــه  ،DDR4 SO-DIMMشــکاف  M.2بــا پشــتیبانی از  NVMeو
درگاههــای ارتباطــی متعــدد اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مکافــی کامپیوتــر کاربــران را بــه بدافــزار بانکــی آلــوده کــرد؛ انتشــار  Emotetتوســط ســرویس
ضدهــک ClickProtect

کارشناســان حــوزه امنیــت ســایبری از انتشــار یــک بدافــزار خطرنــاک بانکــی از طریــق دامنههــای تحــت مالکیــت
شــرکت مکافــی خبــر دادهانــد .ایــن بدافــزار توســط ســرویس  ClickProtectشــرکت  McAfeeمنتشــر شــده اســت.
متخصصــان امنیتــی فرانســوی از توزیــع یــک بدافــزار بانکــی توســط ســرویسهای شــرکت مکافــی خبــر دادهانــد .ایــن بدافــزار روی وبســایتی طــرف ثالــث میزبانــی
میشــده امــا از طریــق دامنههــای مربــوط بــه ســرویس  McAfee ClickProtectانتشــار یافتــه اســت ClickProtect .سرویســی اســت کــه بنابــر ادعــای مســئوالن
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مکافــی قــرار اســت کســب و کار شــما را از گزنــد نفوذگــران ســایبری محافظــت کنــد .ایــن ســرویس ،کاربــران را در
مقابــل حمــات فیشــینگ یعنــی بدافزارهایــی کــه از طریــق لینکهــای موجــود در ایمیلهــا توزیــع میشــوند
محافظــت کــرده و کاربــران را از مشــاهده وبســایتهایی کــه خطــرات زیــادی را بــرای آنهــا بــه همــراه دارد
منــع مــی کنــد .حــاال متخصصــان امنیتــی لینکــی را منتشــر کردهانــد کــه کاربــران را بــه دامنــه

cp.mcafee.com

هدایــت میکنــد و حــاوی یــک فایــل  Wordآلــوده اســت .تمــام کاربرانــی کــه ایــن فایــل آلــوده  Wordرا دانلــود
و بــاز کننــد بــه بدافــزار بانکــی  Emotetآلــوده خواهنــد شــد Jerome Segura .سرپرســت بخــش بررســی بدافزارهــا
در شــرکت امنیتــی  Malwarebytesدر ایــن خصــوص میگویــد Emotet :پیــش از ایــن و از طریــق کمپینهــای
گســترده توزیــع هرزنامههــا باعــث آلودگــی سیســتمهای کاربــران شــده بــود .در ایــن هرزنامههــا معمــوالً لینــک
بــه ســایتهای هــک شــده بــه چشــم میخــورد کــه فایــل  Wordآلــوده را در خــود جــا دادهانــد .بــا بازکــردن
فایــل  Wordو دادن مجوزهــای الزم بــه ماکروهــا ،کاربــر بــه طــور ناخواســته مجــوز دانلــود بدافــزار  Emotetرا
هــم صــادر کــرده اســت .بدافــزار یادشــده بــا آلــوده کــردن سیســتم کاربــران امــکان ســرقت اطالعــات حساســی
نظیــر گذرواژههــای ذخیــره شــده در مرورگــر و گذرواژههــای مربــوط بــه ایمیــل کاربــران را خواهــد داشــت .نفوذگــران از ایــن گذرواژههــا بــه منظــور نفــوذ
بــه حســابهای کاربــری و حتــی انتقــال وجــه از ســرویسهای بانکــی کاربــر اســتفاده میکننــد Marcus Hutchins .از محققــان امنیتــی سرشــناس بــازار اعــام
کــرده ایــن بدافــزار از طریــق  IPآدرسهــای کدگــذاری شــده بــه ســرورهای کنتــرل و فرمــان متصــل میشــود امــا اســتفاده آن از پروکســی باعــث میشــود
تشــخیصش ســخت شــود .مکافــی در اظهارنظــری اعــام کــرده موضــوع را در دســت بررســی دارد .ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن ایــن شــرکت مدعــی شــدهاند
ســرویسهای ایــن شــرکت ،بــدون مشــکل و مطابــق بــا طراحیهــای صــورت گرفتــه ،ســرویسدهی میکننــد .ســخنگوی مکافــی در ایــن خصــوص میگویــد :در
اولیــن ســاعات  ۱۳نوامبــر ،آدرس وب یادشــده مــورد بررســی قــرار گرفــت و خبــری از بهکارگیــری آن بــه عنــوان منبعــی بــرای انتشــار بدافــزار نبــود .ایــن در حالــی
اســت کــه در ادامــه ،ســرویس Global Threat Intelligenceمکافــی ،آدرس وب یادشــده را بــه عنــوان یــک تهدیــد امنیتــی شناســایی کــرده و ردهبنــدی ســایت را از
اســتاندارد دارای خطــر کــم بــه اســتاندارد دارای خطــر بــاال تغییــر داد .در ادامــه ،دسترســی کاربــران مکافــی بــه ســایت مذکــور نیــز مســدود شــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کمک هوش مصنوعی وقت سارقان اینترنتی را هدر دهید!
هرســاله  12میلیــارد دالر در جهــان توســط ســارقان اینترنتــی بــه ســرقت م ـیرود .شــرکت  Netsafeطرحــی را
راه انــدازی کــرده کــه بــه کمــک هــوش مصنوعــی بــا فیشــینگ و اســکمرها مبــارزه میکنــد .ســامانه ای بــا نــام
 Re:Scamتوســط شــرکت  Netsafeراه انــدازی شــده کــه هــوش مصنوعــی بــه کار رفتــه در آن بــا دریافــت آدرس
ایمیــل اســکمر و شــبیه ســازی پیغامهــای انســانی ســارق را ســرکار میگــذارد طــوری کــه ســارق فکــر میکنــد در حــال گفتوگــو بــا ســوژهی مــورد نظــر خــود
اســت .هــوش مصنوعــی بــه کار رفتــه در ایــن ربــات ،بــا پرســیدن ســوالهای نامتناهــی ســعی میکنــد زمــان ســارق را تلــف کنــد تــا ســارق زمــان کمتــری بــرای
ســرقت از دیگــران داشــته باشــد .ایــن ربــات کامــا هوشــمند بــوده و میتوانــد شــخصیتهای متفاوتــی بــه خــود بگیــرد .یــک انســان خشــن یــا شــوخ طبــع بــا
اشــتباهات دســتوری ،یــک فــرد بــا ســرعت تایــپ بــاال و یــا فرامــوشکار و مــدت زمــان جــواب دهــی طوالنــی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فریب فیس آیدی  iPhone Xتوسط ماسکهای مخصوص؛ محققان  Face IDرا دور زدند
محققــان موفــق شــدهاند بــا تولیــد ماســکی مخصــوص ،سیســتم تشــخیص چهــره  iPhone Xرا فریــب دهنــد .در
ایــن بررســی ،از تکنولــوژی پرینــت ســه بعــدی بــرای شبیهســازی چهــرهای مشــابه بــا چهــره کاربــر و دور زدن
فیــس آیــدی اســتفاده شــده اســت .همزمــان بــا رونمایــی از فیــس آیــدی بــه عنــوان سیســتم جدیــد تشــخیص
چهــره آیفــون  ۱۰اپــل ،مســئوالن کوپرتینــو مدعــی شــدند حتــی ماسـکهایی مشــابه بــا آنچــه در فیلمهــای هالیــوودی اســتفاده میشــود هــم تــوان فریــب ایــن
ابــزار امنیتــی را ندارنــد .شــاید فیــس آیــدی از امنیــت ســطح باالیــی برخــوردار باشــد امــا محققــان  Bkavثابــت کردهانــد ادعــای یادشــده مســئوالن اپــل ،چنــدان
هــم صحیــح نیســت .ایــن محققــان مدعــی شــدهاند بــا اســتفاده از ماســک مخصوصــی ،موفــق بــه فریــب فیــس آیــدی اپــل شــدهاند .ایــن محققــان بــه جــای تمرکــز
روی تولیــد ماســکی واقعگرایانــه ،محصولــی را بــا تمرکــز روی فریــب تکنولــوژی الگوبــرداری عمیــق ،طراحــی کردهانــد .ایــن ماســک ،از سیســتم پرینــت ســه بعــدی
بــرای فریــب فیــس آیــدی اســتفاده میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه برخــی مولفههــا نظیــر چش ـمها ،تصاویــر
ســاده دو بعــدی هســتند .آنطــور کــه از دمــوی ایــن محصــول مشــخص اســت فیــس آیــدی در همــان مرتبــه اول
فریــب میخــورد .بــا وجــود ایــن ،مشــخص نیســت چــه تعــداد آزمــون و خطــا پیــش از ایــن توســط محققــان Bkav

انجــام شــده اســت .مســئوالن ایــن شــرکت در توضیحــات خــود مدعــی شــدهاند تمرکــز روی تولیــد ایــن ماســک
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را از پنجــم نوامبــر آغــاز کردهانــد .بــا ایــن تفاســیر ،میتــوان مدعــی شــد چیــزی حــدود یــک هفتــه بــرای توســعه چنیــن ماســکی نیــاز بــوده اســت .بــا وجــود
ایــن Bkav ،مدعــی شــده ایــن راهــکار یــا اســتفاده از روشهــای مشــابه ،نمیتوانــد تهدیــدی بــرای افــراد عــادی بــه حســاب بیایــد و تنهــا افــراد سرشــناس نظیــر
بازیگــران و سیاســتمداران بایــد دقــت بیشــتری در اســتفاده از دســتگاههای الکترونیکــی و راهکارهــای امنیتــی آنهــا داشــته باشــند .بــا تمــام ایــن تفاســیر ،نتایــج
تحقیقاتــی اینچنینــی نشــان از آن دارد کــه راهکارهــای امنیتــی جدیــد بــرای ایمنســازی دســتگاههای الکترونیکــی ،بهطــور صــد درصــد ایمــن نبــوده و بیشــتر
از آنکــه راهــکاری کام ـ ً
ا امــن را بــه همــراه داشــته باشــند روی ســادهتر شــدن اســتفاده کاربــران از دســتگاههای تولیــدی ،تمرکــز دارنــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاکسیهای اینترنتی از این پس زیر نظر شهرداریها فعالیت میکنند
بــا تدویــن آییننامــه نظــارت بــر تاکس ـیهای اینترنتــی توســط شــورای عالــی ترافیــک و وزارت کشــور صــورت
میگیــرد؛ قــرار اســت تاکس ـیهای اینترنتــی زیــر چتــر نظارتــی شــهرداری قــرار بگیرنــد و بــا نظــارت و مجــوز
لونقــل شــورای شــهر تهــران بــه همیــن
ایــن ارگان فعالیــت کننــد .بهگفتــه رئیــس کمیســیون عمــران و حم 
لونقــل شــهرداری تهــران و شــورایعالی ترافیــک در حــال تهیــه اســت و در
منظــور آییننامــه نظــارت بــر فعالیــت تاکس ـیهای اینترنتــی توســط معاونــت حم 
صــورت تاییــد ،جزئیــات آن توســط وزارت کشــور بــرای اجــرا ابــاغ میشــود .در یکســال گذشــته فعالیــت تاکس ـیهای اینترنتــی یــا اپلیکیش ـنهای مســافربری
لونقــل در کشــور تبدیــل شــده اســت .ایــن تاکسـیهای اینترنتــی از ســوی بســیاری از مــردم تهــران و برخــی شــهرهای بــزرگ دیگــر
بــه یکـیاز مســائل روز حم 
مــورد اســتقبال واقــع شــده و فعالیــت آنهــا افزایــش چشــمگیری داشــته اســت .قیمــت مناســب و در دســترس بــودن از دالیــل اســتقبال مــردم از آژانسهــای
اینترنتــی اســت و بــه نوعــی تبدیــل بــه انتخــاب اول مــردم بــرای رفتوآمــد روزانــه آنهــا شــده اســت .در ایــن مــدت بحثهــای زیــادی پیرامــون فعالیــت ایــن
تاکســی و مجــوز آنهــا انجــام شــده اســت و بــه نظــر میرســد مســئوالن مربوطــه بهدنبــال نظــارت و مجــوزدار شــدن فعالیــت آنهــا هســتند .معــاون حملونقــل
و ترافیــک شــهرداری تهــران از تدویــن آییننام ـهای بــا هماهنگــی وزارت کشــور بــرای نظــارت بــر فعالیــت تاکس ـیهای اینترنتــی خبــر داد .بــه گفتــه محســن
لونقــل اینترنتــی در حــال تدویــن اســت کــه مطابــق آن شــرکتها بــه منظــور
پورســیدآقایی ایــن آییننامــه بــا هــدف مدیریــت و نظــارت بیشــتر بــر حم 
نظارتپذیــری ملــزم بــه دریافــت مجــوز خواهنــد شــد .معــاون شــهردار تهــران فعالیــت ایــن تاکس ـیها را مثبــت ارزیابــی کــرده و گفتــه اســت اصــل موضــوع
توســعه حملونقــل اینترنتــی اســت کــه باعــث کاهــش ترافیــک ،آلودگــی هــوا و معضــل پارکینــگ میشــود امــا تمــام مزایــای تاکسـیهای اینترنتــی دلیــل عــدم
لونقــل شــورای شــهر تهــران میگویــد« :بــا توجــه بــه اینکــه
نیــاز بــه نظــارت بــر آنهــا نیســت .در ایــن بــاره محمــد علیخانــی ،رئیــس کمیســیون عمــران و حم 
تاکس ـیهای اینترنتــی در چنــد ســال گذشــته شــروع بــه فعالیــت کردهانــد امــا تاکنــون آییننام ـهای بــرای نظارتبــر فعالیــت آنهــا وجــود نــدارد .بــه همیــن
دلیــل شــورای عالــی ترافیــک و معــاون حملونقــل شــهرداری تهــران در حــال تدویــن آییننام ـهای بــرای فعالیــت تاکس ـیهای اینترنتــی هســتند .پیشنویــس
ایــن آییننامــه بعــد از طــی مراحــل و تصویــب آن توســط وزارت کشــور اجرایــی خواهــد شــد و ایــن تاکســی موظــف بــه گرفتــن مجــوز خواهنــد بــود ».رئیــس
کمیســیون حملونقــل شــورا در ادامــه توضیــح میدهــد« :ایــن آییننامــه بایــد بــا هماهنگــی و همــکاری وزارت کشــور آمــاده شــود ،زیــرا ایــن آییننامــه فقــط
بــرای فعالیــت تاکسـیهای اینترنتــی در شــهر تهــران نیســت بلکــه شــامل فعالیــت آنهــا در کل کشــور اســت .بنابرایــن پیشــنهادها وزارت کشــوردر تدویــن نهایــی
آن انجــام خواهــد شــد و در صــورت تاییــد بــرای اجــرا ابــاغ خواهــد شــد ».چنــدی پیــش بــرای یکــی از مســافران تاکس ـیهای اینترنتــی در شــهر تهــران اتفــاق
ناگــواری افتــاد کــه باعــث شــد نحــوه فعالیــت ایــن تاکسـیها مــورد ســوال قــرار بگیــرد و بــه نظــر میرســد مســئوالن شــهری بــا تدویــن ایــن آییننامــه و نظــارت
بــر فعالیــت ایــن تاکسـیها بــه فکــر ســاماندهی آنهــا هســتند .عضــو شــورا شــهر تهــران هــم بــا تاییــد ایــن موضــوع میگویــد« :در چنــد مــاه گذشــته مشــکالتی در
فعالیــت یکــی از تاکسـیهای اینترنتــی بــرای مــردم بــه وجــود آمــد و باعــث شــد ضــرورت نظــارت بــر نحــوه فعالیــت آنهــا هــر چــه زودتــر انجــام شــود تــا دیگــر از
ایــن قبیــل مشــکالت بــرای مــردم بــه وجــود نیایــد ».وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طبــق قانــون حمــل بــار و مســافر در ســطح شــهر و حومــه تحــت نظــارت شــهرداری
اســت ،میگویــد« :درحالحاضــر شــرکتهای تاکســیرانی خصوصــی در ســطح شــهر تهــران بــا نظــارت ســازمان تاکســیرانی مشــغول فعالیــت هســتند .درواقــع
مدیریــت آنهــا بــا بخــش خصوصــی اســت و شــهرداری تهــران بــر فعالیــت آنهــا نظــارت میکنــد و موظــف بــه رعایــت ضوابــط مشــخصی هســتند».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گمــرک ایــران رســم ًا هزینــه و نحــوه ثبــت گوشــیهای مســافری را در طــرح رجیســتری اعــام
کــرد
گمــرک ایــران نحــوه واردات گوشــی همــراه مســافری را همزمــان بــا اجــرای طــرح رجیســتری بــه گمــرکات سراســر
کشــور اعــام کــرد .بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن ،مرکــز واردات و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی گمــرک در بخشــنامه
ای اعــام کــرد  :مســافرانی کــه بــه کشــور وارد مــی شــوند در صورتــی کــه خــارج از کشــور گوشــی همــراه خریــداری کــرده باشــند  ،موظــف انــد تلفــن همــراه خــود
را در بــدو ورود بــه گمــرک محــل ورود خــود اظهــار کننــد .گمــرک ایــران بــا رعایــت مقــررات مســافری و لحــاظ کــردن شــرایط غیــر تجــاری صرفــا یــک دســتگاه
تلفــن همــراه ،بــا دریافــت حقــوق گمرکــی و دو برابــر ســود بازرگانــی و عــوارض متعلقــه مراتــب اظهــار ذی نفــع را در ســامانه مســافری از طریــق گزینــه ثبــت
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اطالعــات وارد و ســپس بــرای درج اطالعــات شناســه  IMEIو مبالــغ عــوارض اقــدام کننــد .ایــن بخشــنامه تاکیــد
کــرده اســت در صــورت عــدم اظهــار تلفــن همــراه و عــدم پرداخــت حقــوق ورودی و درج ایــن مــوارد در ســامانه
در هنــگام ورود بــه کشــور امــکان رجیســتری تلفــن همــراه وجــود نخواهــد داشــت و مســئولیت آن بــا مســافر
اســت .گمــرک ایــران در راســتای ایجــاد شــفافیت و احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و دسترســی آزاد بــه اطالعــات
از دسترســی آزاد بــه اطالعــات قیمــت واقعــی گوشــی هــای تلفــن همــراه در طــرح رجیســتری خبــر داده و اعــام
کــرده اســت  :ایــن اقــدام بــا هــدف احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و دسترســی آزاد بــه اطالعــات امــور گمرکــی
صــورت گرفتــه اســت و خریــداران گوشــی هــای تلفــن همــراه در زمــان اســتعالم کــد شناســه بیــن المللــی()IMEI
مــی تواننــد از قیمــت واقعــی ایــن گوشــی هــا کــه در گمــرک تعییــن و بــر مبنــای آن حقــوق ورودی گرفتــه شــده
اســت  ،اطــاع حاصــل کننــد .عــاوه بــر ایــن دسترســی بــه اطالعــات نــوع ارز و قیمــت ارزی کــه بــر مبنــای آن
حقــوق ورودی در گمــرک دریافــت شــده در دســترس مشــتریان قــرار گرفتــه اســت و بــا اســتعالم کــد شناســه بیــن
المللــی مــی تواننــد مشــتریان بــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا کننــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسنپبایک راهاندازی شد؛ سرویس جدید اسنپ برای انتقال سریع مسافر با موتورسیکلت
اســنپ کــه پیــش از ایــن مجموعــه متنوعــی از ســرویسهای حمــل و نقــل را بــرای جابهجایــی مســافران در
شــهرهای مختلــف راهانــدازی کــرده بــود بــه طــور رســمی از اســنپ بایــک بــه عنــوان راهــکاری جدیــد رونمایــی
کــرد .ســرویس جدیــد اســنپ بایــک ســامانه حمــل و نقــل شــرکت اســنپ ،همانطــور کــه پیــش از ایــن در اســنپ
باکــس ویــژه جابهجایــی محمولههــا شــاهد بودیــم از موتورســیکلت بــه عنــوان وســیله نقلیــه اســتفاده میکنــد .بــا ایــن تفــاوت کــه اینبــار ،شــهروندانی کــه بــه
لحــاظ مشــغله کاری یــا مــوارد دیگــر نیــاز دارنــد تــا بــا ســرعت بــاال در شــهر جابهجــا شــده و بــه مقصــد برســند از ســرویس موتــوری اســنپ بهرهمنــد خواهنــد
شــد .در فــاز اولیــه بهرهبــرداری ،ایــن ســرویس تنهــا در شــهرهای تهــران و مشــهد فعــال شــده امــا انتظــار مـیرود بــه تدریــج در شــهرهای دیگــر هــم پیــش روی
مشــتاقان قرارگیــرد .مســئوالن اســنپ معتقدنــد ســرویس اســنپ بایــک راهــکاری اســت کــه جابهجایــی ســریعتر را در ازدحــام و ترافیــک شــهری و بــه ویــژه در
ســاعتهای اوج ترافیــک ،بــه همــراه خواهــد داشــت .عــاوه بــر ایــن ،مســافران اســنپ بایــک میتواننــد از مزیــت کاهــش هزینههــای ســفرهای درون شــهری و
البتــه بیمــه حــوادث بهرهمنــد شــوند .کاربــران بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس ابتــدا بایــد اپلیکیشــن اســنپ را کــه روی گوشــی یــا تبلــت نصــب کردهانــد بــه
روزرســانی کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،گزینــه درخواســت ســرویس اســنپ بایــک بــه رابــط کاربــری اپلیکیشــن نصــب شــده اضافــه خواهــد شــد .راهانــدازی اســنپ بایــک
در حالــی بــه طــور رســمی اعــام شــده کــه تغییراتــی را هــم در دیگــر ســرویسهای اســنپ شــاهد هســتیم .اولیــن تغییــر ،امــکان اســتفاده از سیســتم فرمــان
صوتــی ،از طریــق دســتیار دیجیتالــی شــرکت اپــل یعنــی ســیری اســت .بــه ایــن ترتیــب ،کاربــران  iOSمیتواننــد درخواســت خــود را بــا اســتفاده از فرمــان صوتــی،
در نرمافــزار ثبــت کننــد .تغییــر دیگــر بــه متوقــف شــدن مقطعــی ســرویس اســنپ پــاس مربــوط اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بانک مرکزی نسبت به وضعیت مبهم بیت کوین هشدار داد
معــاون فــن آوری بانــک مرکــزی نســبت بــه ریســک بــاالی بیــت کویــن و دیگــر ارزهــای دیجیتالــی رمزگــذاری
شــده هشــدار داد و اعــام کــرد بانــک مرکــزی ایــن ارزهــا را هنــوز بــه عنــوان ارز رســمی نپذیرفتــه اســت .بــه
گــزارش ایســنا ،در ماههــای اخیــر بحــث ارزهــای دیجیتــال و اقــدام بــرای خریــد آنهــا رواج بیشــتری نســبت بــه
گذشــته یافتــه و بســیاری بــرای ورود بــه آن دچــار تردیــد شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی در موضــع صریــح خــود اعــام کــرد کــه نــه آن را
قانونــی میدانــد و نــه غیــر قانونــی و در حــال بررســی موضــوع اســت ،امــا مشــخص آن اســت کــه ایــن ارزهــا از ریســک باالیــی برخــودار بــوده و اکنــون درگیــر
جریانهــای ســوداگری شــده اســت .حکیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــت کویــن هــا از دو جهــت قابــل اهمیــت هســتند گفــت :اول اینکــه ایــن ارزهــا دارای نوســان
شــدیدی هســتند بــه طــوری کــه طــی یکســال اخیــر تــا  ١٠برابــر افزایــش قیمــت داشــتهاند ،امــا ایــن رشــد پایــدار نیســت .بنابــر ایــن بــا توجــه بــه ایــن نوســان
نمیتوانــد قابلیــت اتــکای چندانــی داشــته باشــد .موضــوع دیگــری کــه معــاون فــن آوری بانــک مرکــزی آن را مــورد تاکیــد قــرار داد بــه خطــرات ســرمایهگذاری
در ارزهــای دیجیتــال بــر میگــردد .بنابــر توضیحــات وی در حــال حاضــر ابزارهــای واســط شــکل گرفتهانــد و در حــال رشــد هســتند کــه آپشــن ســرمایهگذاری
خــود را بیــت کویــن اعــام کــرده و بــه عبارتــی شــرکتهای هرمــی در ایــن رابطــه فعالیــت مــی کننــد ،در حالــی کــه ممکــن اســت اصــا چنیــن پشــتوانه ای وجــود
نداشــته باشــد ،در عیــن حــال کــه فعــا بیــن کویــن(ارز دیجیتــال) در ایــران هیــچ پشــتوانهای نداشــته و بانــک مرکــزی آن را هنــوز بــه رســمیت نشــناخته اســت .وی
در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن بانــک در حــال بررســی جوانــب بیتکویــن و سیاسـتگذاری در ایــن رابطــه اســت ،اظهــار کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه مــا
در حــال حاضــر نــه بیتکویــن را تاییــد میکنیــم و نــه رد ،امــا مســاله اینجاســت تــا زمانــی کــه بانــک مرکــزی بــه عنــوان سیاســت گــذار در رابطــه بــا آن هنــوز
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سیاســت خــود را جمــع بنــدی و اعــام نکــرده اســت فقــط میتوانــد نســبت بــه آن هشــدار دهــد .بــا ایــن حــال
برخــی منتقــد هســتند کــه بانــک مرکــزی جلــوی ایــن ارزهــا را نمیگیــرد در حالــی کــه آنهــا اپلیکیش ـنهایی
هســتند کــه مــا نمیتوانیــم جلــوی آن را بگیریــم امــا مهــم هشــدار اســت کــه در رابطــه بــا آن بــه عمــوم اعــام
میکنیــم کــه هــم ریســک باالیــی دارد و هــم احتمــال کالهبــرداری در آن وجــود دارد .حکیمــی بــا اعــام ایــن
کــه بانــک مرکــزی در حــال تدویــن شــش ســند بــه منظــور ســاماندهی کسـبوکارهای نویــن مالــی اســت ،گفــت
کــه در ایــن رابطــه اســناد مربــوط بــه ارزهــای دیجیتــال نیــز تــا پایــان نیمــه نخســت ســال آینــده نهایــی خواهــد
شــد ،امــا بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی بــه طــور حتــم تــا پایــان ســال جــاری در ایــن رابطــه جمــع بندیهــای الزم انجــام و تــاش بــر ایــن اســت تــا موضــع بانــک
مرکــزی در رابطــه بــا بیتکوینهــا مشــخص شــود .آن طــور کــه معــاون فنــاوری بانــک مرکــزی اعــام کــرد موضــع ایــن بانــک در رابطــه بــا بیتکوینهــا بــه
ایــن بــر میگــردد کــه آیــا ایــن ارزهــا بــه رســمیت شــناخته شــوند یــا خیــر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرانجام تعرفههای جدید اینترنت غیرحجمی اعالم شد
وزیــر ارتباطــات بــا انتشــار پســتی در حســاب کاربــری خــود در اینســتاگرام ،جزئیــات دقیقتــری را از تعرفههــای
جدیــد اینترنــت غیرحجمــی اعــام کــرد .وزیــر ارتباطــات اعــام کــرده مصوبــه جدیــد ســرویسهای پرســرعت
غیرحجمــی مطابــق بــا جــدول زیــر اســت .البتــه در ادامــه نکاتــی هــم در خصــوص جزئیــات ارائــه ســرویس
غیرحجمــی بــه مشــترکان و ســازوکاری کــه در صــورت عــدول مشــترک از مصــرف عادالنــه اتخــاذ خواهــد شــد
بیــان شــده اســت:
 )۱ایــن تعرفــه سرویســهای غیرحجمــی مبتنــی بــر یــک مصــرف منصفانــه ( )Fair Usage Policyبنــا شــده و ســقف
مصــرف منصفانــه در بیــن  ۱۸شــرکت فعــال در ارائــه ســرویس بــه رقابــت گذاشــته خواهــد شــد .شــرکتها موظفنــد
جزئیــات مصــرف منصفانــه خــود را بــه اطــاع مشــترکین برســانند .طبیعتــا فضــای رقابتــی بــه نفــع مصــرف کننــده
نهایــی فراهــم اســت.
 )۲ایــن ســرویس حجمــی نیســت و در صــورت عــدول یــک مشــترک از مصــرف عادالنــه ،شــرکتها موظــف بــه ارائــه
ســرویس در حداقــل ســرعت پایه(صــد و بیســت و هشــت کیلــو بیــت در ثانیه)تــا پایــان دوره ماهانــه خواهنــد بــود.
 )۳در مصرف منصفانه ترافیک داخلی بایستی حداقل دو برابر ترافیک بین الملل لحاظ میشود.
 )۴تاریخ اجرای این مصوبه قبل از دهم آذرماه خواهد بود.
 )۵تاکید مجدد میشود که این تعرفه صرفا برای دسترسی ثابت است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امکان ثبت شکایت از پیامکهای تلفن ثابت و سرشمارههای تبلیغاتی فراهم شد
ک هــای تبلیغاتــی بــا
معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتــوری از ایجــاد امــکان ثبــت شــکایت از ارســال پیامـ 
تلفــن ثابــت و سرشــمار ه هــای تبلیغاتــی در ســامانه  ۱۹۵خبــر داد .بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع
رســانی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،مجیــد حقــی معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتــوری گفــت :بــا
توســعه امکانــات ســامانه پیامکــی  ۱۹۵مشــترکینی کــه از شــمارههای تلفــن ثابــت یــا سرشــمارههای تبلیغاتــی ،پیامــک ناخواســته دریافــت میکننــد میتواننــد
شــمارهای را کــه از طریــق آن پیامــک تبلیغاتــی دریافــت کردهانــد بــه ســامانه  ۱۹۵ارســال کننــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر پیامکهــای انبــوه از
ســه طریــق شــمارههای تلفــن ثابــت ،تلفــن همــراه و سرشــمارههای تبلیغاتــی ارســال میشــود ،افــزود :مشــترکین میتواننــد شــماره ارســال کننــده پیامــک را
بــرای شــمارههای تلفــن ثابــت بــه همــراه کــد ماننــد ******** ۰۲۱و ******** ۰۲۶و بــرای سرشــمارههای تبلیغاتــی بــه شــکل *** ۱۰۰۰و ***۲۰۰۰
و *** ۳۰۰۰و *** ۵۰۰۰بــرای ســامانه  ۱۹۵ارســال کننــد .حقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیــش از ایــن امــکان ثبــت شــکایت از پیامکهــای ارســالی بــا شــمارههای
تلفــن همــراه شــخصی فراهــم شــده اســت ،افــزود :مشــترکینی کــه از دریافــت پیامــک انبــوه تبلیغاتــی از شــمارههای شــخصی شــکایت دارنــد میتواننــد شــماره
تلفنــی کــه پیامــک تبلیغاتــی از طریــق آن ارســال شــده اســت را بــه صــورت ********* ۰۹بــه شــماره  ۱۹۵ارســال کننــد .معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات
رگوالتــوری تصریــح کــرد :هماننــد روال گذشــته مشــترکان بــرای دریافــت نکــردن پیامــک انبــوه ارســالی از سرشــمار ه هــای تبلیغاتــی میتواننــد بــا شــمارهگیری
کــد  *۸۰۰#نیــز دریافــت پیامــک تبلیغاتــی یــا ارزش افــزوده را غیرفعــال کننــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

We can not change the direction of the wind ... But , remember , that we can always adjust our sails.
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پایش فضای سایبری کشور به سامانه نظارت ابری پادویش سپرده شد
ســامانه نظــارت ابــری بــر فضــای ســایبری کشــور همزمــان بــا هفتــه پدافنــد غیرعامــل توســط وزیــر ارتباطــات
و رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل افتتــاح شــد .بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســامانه نظــارت ابــری پادویــش بــا
هــدف تامیــن امنیــت زیرســاختهای حیاتــی و حســاس کشــور توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان طراحــی و بــا
حضــور محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و ســردار غالمرضــا جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل
بــه بهــره بــرداری رســید .ایــن ســامانه نظــارت بــر فضــای ســایبری در مراســم نکوداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامــل کــه در وزارت ارتباطــات برگــزار شــد بــه بهــره
بــرداری رســیده اســت .ایــن ســامانه امــکان رصــد و مراقبــت همــه جانبــه از فضــای ســایبری ،رصــد تمــام رایانههــای متصــل بــه شــبکه ،کشــف و خنثــی کــردن
تهدیــدات فضــای ســایبری و مجــازی را فراهــم مــی کنــد .ســامانه نظــارت ابــری پادویــش بــا جم ـعآوری اطالعــات در فضــای ســایبری و تحلیــل فرآیندهــا از
اطالعــات موجــود در فضــای ســایبر مراقبــت مــی کنــد و بــه طــور کلــی رصــد و مراقبــت دائمــی در فضــای ســایبری را بــه همــراه دارد .ایــن ســامانه بــه مرکــز کالن
داده تهدیــدات بدافــزاری متصــل خواهــد شــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هایوب پارس آنالین را خرید
هــایوب پــارس آنالیــن را خریــداری کــرد .در پرتــو ایــن قــرارداد خریــد ،کلیــه ســهام پــارس آنالیــن بــه هــایوب
منتقــل خواهــد شــد .بــه گــزارش ایتنــا مطابــق توافقــی کــه روز شــنبه ششــم آبــان مــاه جــاری میــان دو شــرکت
صــورت گرفــت ،مقــرر شــد ســهام شــرکت پــارس آنالیــن بــه طــور کامــل بــه شــرکت هــایوب منتقــل گــردد و
بدیــن ترتیــب از ایــن پــس ،مجموعــه فعالیتهــا تحــت نــام و برنــد هــایوب صــورت پذیــرد .مطابــق ایــن گــزارش ،رونــد ادغــام دو شــرکت در ماههــای آتــی و
نهایتـاً تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل خواهــد شــد .بــه گــزارش ایتنــا همچنیــن مطابــق توافــق انجــام شــده ،ســعید فاتــح و عبــداهلل فاتــح بــه عنــوان ســهامداران
اصلــی مجموعــه پــارس آنالیــن ،در دوره جدیــد نیــز جــزو ســهامداران و اعضــای هیئــت مدیــره هــایوب پــس از ادغــام خواهنــد بــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماینرهای بیت کوین سالیانه چه مقدار از انرژی الکتریکی استفاده میکنند؟
افزایــش ارزش ارزهــای دیجیتالــی رمزگــذاری شــده ،اســتقبال هرچــه بیشــتر ماینرهــا را بــرای اســتخراج ایــن ارزهــا
بــه همــراه داشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بهینــه نبــودن ماینینــگ ،هزینههــای الکتریکــی زیــادی را
بــرای جوامــع و کشــورهای مختلــف بــه همــراه داشــته اســت .بیــت کویــن از جملــه ارزهــای دیجیتالــی رمزگــذاری
شــدهای اســت کــه بــا افزایــش قیمــت باعــث شــده ماینرهــای زیــادی بــرای اســتخراج آن ،دســت بــه کار شــوند .ارزش ایــن ارز دیجیتالــی رمزگــذاری شــده در
هفتههــای اخیــر بــه فراتــر از  ۷۰۰۰دالر رســید تــا بــر جذابیــت اســتخراج ایــن ارز ،بازهــم افــزوده شــود .بــه ایــن ترتیــب ،مجموع ـهای از بالکهــای تراکنــش،
هــر ده دقیقــه توســط ماینرهــا اضافــه میشــوند تــا در نهایــت بــه تولیــد ایــن ارز دیجیتالــی دســت بزننــد .از همیــن رو ،ارزش بیشــتر بیتکویــن ،نــرخ باالتــر
اســتخراج را بــرای ماینرهــا بــه همــراه خواهــد داشــت .نکتــه قابــل توجــه اینکــه در حــال حاضــر ،ماینرهــا ســالیانه  ۲۴تــراوات ســاعت جریــان الکتریکــی را بــرای
اســتخراج بیــت کویــن مصــرف میکننــد .ایــن رقــم ،معــادل بــا مقــدار برقــی اســت کــه توســط کشــوری بــا جمعیــت  ۱۰۰میلیونــی اســتفاده میشــود .نکتــه قابــل
توجــه اینکــه افزایــش جزئــی قیمــت بیتکویــن میتوانــد بــه افزایــش هرچــه بیشــتر ایــن جریــان بــرق مصرفــی منجــر شــود Alex de Vries .تحلیلگــر ارزهــای
دیجیتالــی رمزگــذاری شــده در گفتگــو بــا وبســایت  Motherboardمیگویــد :بــرای مقایســه هرچــه بهتــر انــرژی الکتریکــی مصرفــی توســط شــبکه بیتکویــن،
بدنیســت مقایسـهای بــا آنچــه در قالــب سیســتمهای پرداخــت دیگــر نظیــر  VISAمصــرف میشــود داشــته باشــیم .در حــال حاضــر دیتاســنترهایی کــه پــردازش
تراکنشهــای سیســتم پرداخــت  VISAرا برعهــده دارنــد انــرژی الکتریکــی معــادل بــا مصــرف  ۵۰هــزار خانــوار آمریکایــی مصــرف میکننــد .در ســال ۲۰۱۶
میــادی VISA ،موفــق شــده  ۸۲.۳میلیــارد تراکنــش را پــردازش کنــد .بــا نگاهــی دقیقتــر بــه ایــن اعــداد و ارقــام کام ـ ً
ا واضــح اســت کــه شــبکههایی نظیــر
بیتکویــن ،بــه ازای هــر تراکنــش ،مصــرف انــرژی بــه مراتــب باالتــری در مقایســه بــا  VISAدارنــد .بــه ازای هــر تراکنــش ،چیــزی حــدود  ۲۱۵کیلــووات ســاعت
انــرژی الکتریکــی توســط یــک ماینــر اســتفاده میشــود و روزانــه  ۳۰۰هــزار تراکنــش بیتکوینــی پــردازش میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه انــرژی اســتفاده
شــده توســط یــک خانــوار آمریکایــی ،در هــر مــاه بــه طــور متوســط ۹۰۱ ،کیلــووات ســاعت اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارائــه نقشــههای ســهبعدی بررســی کیفیــت هــوا در Google Earth؛ راهــکار جدیــد گــوگل بــرای
مبــارزه بــا آلودگــی هــوا در شــهرها
گــوگل موفــق شــده نقشــههایی ســه بعــدی و جامــع از شــاخصهای تاثیرگــذار روی کیفیــت هــوا در مناطــق
مختلــف آمریــکا نظیــر کالیفرنیــا ایجــاد کنــد .در ایــن پــروژه ،از خودروهــای طــرح اســتریت ویــو بــه همــراه

HEDCO DIGITAL

11

نشریه الکترونیک هدکو دیجیتال

شماره بیست و سوم

سنســورهای ســنجش کیفیــت هــوا اســتفاده شــده اســت .بــه طــور معمــول ،آلودگــی هــوا در قالــب اســتانداردهایی در ابعــاد شــهری اندازهگیــری میشــود امــا
کیفیــت هــوا شــاخصی اســت کــه میتوانــد بــه صــورت منطقـهای و در هــر ســاعت یــا هــر روز ،متفــاوت باشــد .بــه منظــور درک بهتــر شــاخصهای کیفــی هــوا و
بررســی عوامــل تاثیرگــذار روی ایــن المــان مهــم در سیاسـتگذاری شــهری ،گــوگل ارث همــکاری نزدیکــی را بــا شــرکت  Aclimaکــه در زمینــه تولیــد سنســورهای
ســنجش وضعیــت محیطــی فعالیــت دارد در دســتورکار قــرار داده اســت .همــکاری کــه امــکان مشــخص کــردن وضعیــت آلودگــی هــوا و مهمتــر از آن ،کیفیــت
هــوا را در کالیفرنیــا فراهــم کــرده اســت .ایــن اقــدام ،راهــکاری اســت کــه بــه اســتفاده از اطالعاتــی جامــع بــه منظــور ایجــاد شــهرهای هوشــمندتر و باثبــات بیشــتر
کمــک خواهــد کــرد .در ایــن پــروژه ،از خودروهــای  Street Viewمجهــز بــه سنســورهای اندازهگیــری کیفیــت هــوا اســتفاده شــده اســت .در حــال حاضــر اطالعاتــی
از ســه بخــش مختلــف کالیفرنیــا یعنــی  ،San Francisco Bay Areaلــس آنجلــس و  Central Valleyبدســت آمــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،اطالعــات بدســت آمــده
از لسآنجلــس بــه خوبــی تاثیــر ترافیکهــای ســنگین ایجــاد شــده در آزادراههــا ،ترافی ـک خیابانهــای محلــی و الگوهــای آب و هوایــی کــه روی کیفیــت هــوا و
میــزان آلودگــی آن تاثیــر میگذارنــد را بــه تصویــر میکشــد .بــه منظــور دس ـتیابی بــه ایــن حجــم از دادههــا و تحلیلهــا ،خودروهــای اســتریت ویــو مســافت
 ۱۰۰هــزار مایلــی را در مــدت زمــان  ۴هــزار ســاعت در بــازه زمانــی ســه ماهــه طــی کردهانــد .گــوگل ارث اعــام کــرده محققــان و متخصصــان حــوزه ســنجش
کیفیــت هــوا میتواننــد از ایــن اطالعــات بهمنظــور کمــک بــه ســازمانها ،دولتهــا و رگوالتوریهــا اســتفاده کــرده تــا فرصتهــا و چش ـماندازهای موجــود بــه
منظــور بهبــود شــاخصهای کیفــی هــوا و بهرهبــرداری از راهکارهــای در دســترس ،بــه خوبــی مشــخص شــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دیدن کارتهای گرافیک قدرتمند اینتل شوکه نشوید! جهان در حال تغییر است
کمتــر از  24ســاعت پــس از تــرک  ،AMDآقــای راجــا ُکــدوری ،رئیــس پیشــین بخــش گرافیــک ایــن کمپانــی یــا
همــان  ،Radeon Technologiesبــه اســتخدام اینتــل در آمــد .حــاال ُکــدوری عهــده دار بخــش جدیــد اینتــل خواهــد
بــود کــه بــه دنبــال تولیــد کارتهــای گرافیــک مجــزا رده باالســت .اینتــل رســماً بیوگرافــی ُکــدوری را بــه وب
ســایت خــود اضافــه کــرده کــه نشــان میدهــد وی در ســمت معــاون ارشــد بخــش "( "Core and Visual Computing Groupکــه بــر روی توســعه کارت گرافیــک
مجــزا کار خواهــد کــرد) ،مدیــر کل بخــش راهکارهــای محاســباتی پیشــرفته و طــراح ارشــد ،در اینتــل مشــغول بــه کار خواهــد بــود .بیوگرافــی مــورد بحــث صریحـاً
بــر روی توســعه کارت گرافیــک مجــزا تاکیــد کــرده اســت .بنابرایــن آقــای ُکــدوری بــرای ســاخت پردازنــده گرافیکــی مجــزا توســط اینتــل اســتخدام شــده اســت.
همچنیــن اینتــل یــک بیانیــه خبــری نیــز منتشــر کــرده کــه ضمــن اعــام اســتخدام آقــای ُکــدوری ،خبــر از تمرکــز ایــن کمپانــی بــر روی ســاخت کارت هــای
گرافیــک رده بــاال مــی دهــد .طبــق آنچــه کــه بــه نظــر مــی رســد ،احتمــاالً اینتــل یــک ریزمعمــاری پردازنــده گرافیکــی مختــص بــه خــود توســعه مــی دهــد .حــاال
مــی دانیــم اینتــل بــه دنبــال دســت یابــی بــه پردازندههــای گرافیکــی قدرتمنــد و کارتهــای گرافیــک مجــزا اســت .بــا ایــن حــال هنــوز مشــخص نیســت کارت
گرافیــک گیمینــگ باشــد ،بلکــه بیشــتر بــه نظــر میرســد ایــن کمپانــی بــر روی توســعه شــتاب دهنــده و پردازندههــای شــبکه عصبــی ســرمایه گــذاری کنــد،
چیــزی کــه بــه نظــر میرســد آینــده محاســبات باشــد .در همیــن حــال بــا دســت یابــی اینتــل بــه توانایــی ســاخت پردازندههــای گرافیــک قدرتمنــد ،هیــچ بعیــد
نیســت ایــن کمپانــی ســراغ بــازار کارتهــای گرافیــک گیمینــگ نیــز بــرود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پایــان ســلطنت سامســونگ بــر بــازار گوش ـیهای هوشــمند در آمریــکا؛ صدرنشــین جدیــد بــازار
فــروش را بشناســید
بــر اســاس آمــاری کــه توســط شــرکت تحلیلگــر  Strategy Analyticsمنتشــر شــده ،پــس از شــش مــاه ســلطنت
سامســونگ بــر بــازار فــروش گوشـیهای هوشــمند در آمریــکا ،ایــن شــرکت باالخــره بــه زیــر کشــیده شــده اســت.
از ســالها پیــش ،در بــازار ایــاالت متحــده آمریــکا رقابــت جــدی را بیــن برندهــای سامســونگ و اپــل شــاهد بودهایــم .ایــن دو شــرکت کــه در زمینــه میــزان فــروش
محصــوالت در ایــن بــازار اســتراتژیک ،عملکــرد نزدیــک بــه همــی را تجربــه کردهانــد ،معمــوالً پرچمدارهــای خــود را در بازههــای زمانــی متفاوتــی از ســال روانــه
بــازار میکننــد .بــه طــور مرســوم اپــل معمــوالً آیفونهــای جدیــد خــود را در نیمــه دوم ســال میــادی روانــه بــازار میکنــد و پرچمدارهــای ســری گلکســی اس
سامســونگ در نیمــه اول ســال میــادی پیــش روی مشــتاقان قــرار میگیرنــد .ایــن امــر باعــث خواهــد شــد هــر دو شــرکت بتواننــد در بازههــای زمانــی مشــخص،
میــزان فــروش محصــوالت خــود را افزایــش دهنــد .اگرچــه در حــال حاضــر سامســونگ در بــازار فــروش گوش ـیهای هوشــمند در ابعــاد جهانــی ،در ســه ماهــه
ســوم ســال  ۲۰۱۷میــادی صدرنشــین اســت امــا شــرکت تحلیلگــر  Strategy Analyticsتخمیــن زده اپــل حداقــل در بــازار فــروش گوشـیهای هوشــمند در ایــاالت
متحــده آمریــکا بــار دیگــر در صــدر قــرار گرفتــه اســت .سامســونگ در ســه ماهــه ســوم ســال  ۲۰۱۷میــادی چیــزی حــدود  ۹.۹میلیــون دســتگاه گوشــی هوشــمند
را روانــه بــازار کــرده اســت کــه ایــن رقــم در مقابــل عرضــه  ۱۲میلیــون دســتگاه آیفــون بــه بــازار ،در مــدت زمــان مشــابه قــرار میگیــرد .بــه ایــن ترتیــب۳۰.۴ ،
درصــد از ســهم بــازار گوشـیهای هوشــمند در ایــاالت متحــده آمریــکا در اختیــار اپــل قــرار گرفتــه اســت .ایــن رقــم در مقابــل ســهم  ۲۵.۱درصــدی سامســونگ
از ایــن بــازار قــرار میگیــرد .بــه ایــن ترتیــب شــاهد پایــان یافتــن ســلطنت سامســونگ بــر بــازار گوش ـیهای هوشــمند در ایــاالت متحــده آمریــکا خواهیــم بــود.
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ســلطنتی کــه در شــش مــاه گذشــته میــادی شــاهد بســط آن بودیــم .ایــن در حالــی اســت کــه پیشبینــی میشــود پیشــتازی اپــل در ســه ماهــه چهــارم
ســال  ۲۰۱۷میــادی نیــز ادامــه پیــدا کنــد .البتــه اینبــار نیــز شــاهد رقابتــی ســخت و پایاپــای میــان ایــن دو برنــد خواهیــم بــود .اپــل بــه تازگــی ســه محصــول
اســتراتژیک خــود یعنــی آیفــون  ،۸آیفــون  ۸پــاس و آیفــون  ۱۰را روانــه بــازار کــرده اســت .در ایــن بیــن انتظــار م ـیرود آیفــون  ۱۰بــه یکــی از پرفروشتریــن
محصــوالت در بــازار گوش ـیهای هوشــمند تبدیــل شــود .در طــرف مقابــل ،همــکاری سامســونگ بــا اپــل در تولیــد همیــن محصــوالت باعــث خواهــد شــد ایــن
شــرکت کــرهای هــم میلیاردهــا دالر درآمــد از محــل فــروش آیفونهــای کوپرتینــو بدســت آورد .بــا تمــام ایــن تفاســیر ،انتظــار م ـیرود تــاش کرهایهــا بــرای
بازگشــت بــه صــدر جــدول فــروش گوشـیهای هوشــمند ،حداقــل تــا زمــان رونمایــی از گلکســی اس  ۹در ســال آینــده میــادی ،راه بــه جایــی نبــرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لنــوو بــا پرداخــت هزین ـهای هنگفــت کنتــرل و مدیریــت بخــش کامپیوترهــای خانگــی فوجیتســو
را بدســت آورد
لنــوو ایــن روزهــا یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان کامپیوترهــای خانگــی در دنیــا اســت و طبــق اطالعــات
منتشــر شــده از ســوی او ،قصــد دارد بــا دســتیابی بــه بخــش تجــاری تولیــد  PCاز کمپانــی فوجیتســو ،ایــن
جایــگاه خــود را در ســالهای آینــده توســعه ببخشــد .لنــوو چنــدی پیــش در گــزارش عملکــرد مالــی خــود در ســه ماهــه اخیــر ،میــزان درآمــد قابــل توجهــی را
گــزارش کــرد .امــا ایــن کمپانــی بــه تازگــی اعــام کــرده اســت کــه بــا دسـتیابی بــه بخــش عمــدهای از ســهام بخــش  PCاز کمپانــی فوجیتســو ،در حــال حاضــر
مدیریــت و کنتــرل آن را هــم در اختیــار گرفتــه اســت .براســاس ایــن گــزارش لنــوو بــرای دســت یابــی بــه  51درصــد از ســهام ایــن بخــش از کمپانــی فوجیتســو
هزینــه قابــل توجهــی را پرداخــت کــرده اســت .فوجیتســو حــدود دو ســال پیــش بخــش تولیــد کامپیوترهــای خانگــی را بــه دلیــل عــدم ســود دهــی مناســب از
دیگــر بخشهــای کمپانــی خــود جــدا کــرد .ایــن کمپانــی نیــز بــا دریافــت مبلــغ  157میلیــون دالر ،چیــزی در حــدود  51درصــد از ســهام بخــش  PCخــود را بــه
لنــوو واگــذار کــرد .لنــوو و فوجیتســو همچنیــن توافــق کردهانــد کــه مبلــغ باقــی مانــده از ایــن قــرارداد نیــز در دو قســط  22و  112میلیــون دالری تــا ســال 2020
پرداخــت شــود .گفتــه میشــود مبلــغ ایــن دو قســط ممکــن اســت بــا توجــه بــه عملکــرد لنــوو در ایــن بخــش تغییــر پیــدا کنــد .لنــوو در ســالهای اخیــر بیــش
از هــر چیــز بــه دلیــل بخــش کامپیوترهــای خــود نــزد کاربــران شــناخته میشــود و بــه نظــر میرســد بــا اســتفاده از ایــن فرصــت قصــد دارد جایــگاه خــود در ایــن
بــازار را تثبیــت و ارتقــا ببخشــد .لنــوو چنــدی قبــل ،جایــگاه بزرگتریــن تولیــد کننــده  PCدر جهــان را بــه کمپانــی  HPواگــذار کــرد و امیــدوار اســت بــا دسترســی
بــه یــک بخــش تجــاری مهــم از کمپانــی فوجیتســو بتوانــد ایــن جایــگاه را دوبــاره بدســت بیــاورد .کارشناســان معتقدنــد عملکــرد مناســب  HPدر بازارهــای آمریــکای
شــمالی نقــش عمــدهای در بدســت آوردن عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده کامپیوترهــای خانگــی در دنیــا داشــته اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش تشــخیص مــدل
تقلــب بــزرگ در فــروش  SSDهــای ســری ( SAMSUNG 850 PROبــه همــراه رو 
تقلبــی)
«بــازار بــی نظــارت» ،خــب مــا هــم از تکــرار ایــن عبــارت کلیش ـهای خســته شــدهایم امــا تعریــف بهتــری بــرای
آن ســراغ نداریــم .در تازهتریــن گــزارش از بــازار بــی نظــارت ســخت افــزار ،شــاهد عرضــه  SSDهــای تقلبــی
 SAMSUNG 850 PROهســتیم .نزدیــک بــه یــک مــاه قبــل یکــی از مخاطبــان از شــهر قــم تجربــه خــود از خریــد
یــک  SSDتقلبــی  256گیگابایتــی بــه مــدل  SAMSUNG 850 PROآن هــم بــا یکــی از گارانتیهایــی کــه بــه
عنــوان گارانتــی معتبــر و رســمی بــرای محصــوالت یکــی از برندهــای مشــهور بــازار شــناخته میشــود را بــا مــا
بــه اشــتراک گذاشــت کــه بررس ـیهای مــا کام ـ ً
ا ادعــای وی را تأییــد میکــرد .در واقــع یــک شــرکت گارانتــی
کننــده رســمی و مشــهور اقــدام بــه عرضــه  SSDتقلبــی کــرده بــود .بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه اینکــه گزارشهــا
تنهــا محــدود بــه یــک مــورد بــود ،منتظــر ماندیــم تــا عرضــه گســتردهتر آن را بررســی کنیــم .بررســی هــای مــا از
بــازار چندیــن اســتان مختلــف کشــور نشــان داد نــه تنهــا ایــن  SSDهــای تقلبــی بــا گارانتــی در دســترس هســتند،
بلکــه بــدون گارانتــی نیــز یافــت مــی شــود .در تازهتریــن مــورد یکــی دیگــر از همراهــان یــک  SSDتقلبــی 128
گیگابایتــی بــه مــدل  SAMSUNG 850 PROبــا همــان گارانتــی متقلــب را در اختیــار مــا گذاشــت .همیــن موضــوع مــا را بــه ایــن کار واداشــت تــا عرضــه احتمالی آن
در دیگــر اســتانهای کشــور را بررســی کنیــم کــه متأســفانه بــرای مــا مشــخص شــد ایــن مــوارد تنهــا بــه یــک یــا چنــد شــهر خــاص محــدود نمیشــود و شــاهد
عرضــه گســترده  SSDتقلبــی ســری  SAMSUNG 850 PROدر ســطح کشــور هســتیم .تقلبــی کــه در ایــن مــورد مشــخص اتفــاق افتــاده ،عرضــه یــک  SSDقدیمــی
و بســیار ضعیــف تحــت مــدل  SAMSUNG 850 PROاســت .در واقــع خریــدار بهــای یکــی از بهتریــن  SSDهــای دنیــا را میپــردازد امــا آنچــه کــه بــه دســت
مـیآورد یــک  SSDبســیار ضعیــف و کــم دوام اســت کــه تعریفــی بهتــر از «بــه درد نخــور» بــرای آن ســراغ نداریــم .آنچــه کــه اتفــاق افتــاده ،یــک  SSDمنســوخ
شــده سامســونگ بــا شناســه  ،MZ7TY128HDHPبــا کارایــی و دوام بســیار ضعیــف را داخــل بســته بنــدی  SAMSUNG 850 PRO 128GBعرضــه میکننــد .برخــی

HEDCO DIGITAL

13

نشریه الکترونیک هدکو دیجیتال

شماره بیست و سوم

بــرای آن کارت گارانتــی نیــز صــادر کردهانــد .افــزون بــر مــدل  128گیگابایتــی ،در مــورد مــدل  256گیگابایتــی
نیــز همیــن تقلــب را شــاهد هســتیم .مشــخصات رســمی موجــود در وب ســایت سامســونگ نشــان میدهــد ایــن
 SSDبــا شناســه  CM871aاز نــوع  TLCاســت ،در حالــی کــه  SAMSUNG 850 PROاز نــوع ســریعتر و بادوامتــر
 MLCاســت .شــاید تصــور کنیــد ایــن تقلــب از ســوی فروشــندگان احتمالــی اتفــاق افتــاده امــا ســریال منحصــر بــه
فــرد آنهــا از طریــق وب ســایت یکــی از شــرکت هــای گارانتــی کننــده قابــل اســتعالم اســت و تأییــد میکنــد کــه
بــه صــورت رســمی عرضــه شــده انــد .مشــخصات کامــل ایــن  SSDاز نــگاه برنامــه  CrystalDiskInfoرا در تصویــر
بــاال مشــاهده میکنــد .همچنیــن برنامــه  Magicianخــود سامســونگ از ایــن  SSDپشــتیبانی نمیکنــد .اگــر ســاده
بخواهیــم بگوییــم آنچــه کــه اینجــا اتفــاق افتــاده ،ریبرنــد کــردن یــک  SSDقدیمــی ضعیــف و ارزان ،ســپس عرضــه
آن تحــت یــک مــدل بهتــر و گرانتــر اســت ،مطمئن ـاً بایــد ســود خوبــی در آن باشــد!
تشــخیص مــدل هــای تقلبــی :بررســی ظاهــری جعبــه خــود نشــان از تقلبــی بــودن آن دارد .در مــدل اصلــی ســرعت خوانــدن و نوشــتن (اینجــا:

R540MB/S

 )W520MB/Sبــر روی جعبــه قیــد نشــده اســت .همچنیــن تصویــر  SSDدارای محــو شــدگی اســت امــا در نمونــه تقلبــی تصویــر کامـ ً
ا واضــح اســت .تفــاوت ســوم
مربــوط بــه عبــارت « »V_NANDاســت کــه در نمونــه اصلــی بــه صــورت « »VNANDذکــر شــده اســت .ســمت دیگــر جعبــه بــه کلــی متفــاوت از جعبــه اصلــی
اســت و تقریبـاً هیــچ شــباهتی بــا مــدل اصلــی نــدارد .همچنیــن مــدت وارانتــی قیــد شــده از  5ســال بــه  3ســال کاهــش یافتــه اســت! احتمــاالً هــدف از ایــن کار
فریــب خریــدار بــرای راضــی شــدن بــه مــدت گارانتــی کمتــر از گارانتــی  5ســاله خــود سامســونگ بــوده اســت .همچنیــن عبــارت« »SAMSUNG 850 PROدر لبــه
باالیــی جعبــه نمونــه تقلبــی ،در قالــب دو ســطر نوشــته شــده ،در حالــی کــه در نمونــه اصلــی تنهــا یــک ســطر اســت .تغییراتــی چــون  VNANDبــه

V_NAND

نشــان مــی دهــد احتمــاالً ایــن  SSDهــا مســتقیماً از خــارج کشــور وارد شــده انــد ،چراکــه  VNANDیــک برنــد بــه ثبــت رســیده اســت و ظاهــرا ً تــاش کــرده
انــد از مشــکالت حقوقــی در امــان بماننــد .ظاهــر خــود  SSDنیــز بــه کلــی متفــاوت از  SAMSUNG 850 PROاســت .در حقیقــت اگــر بــا ایــن ســری از

SSD

هــای سامســونگ آشــنایی داشــته باشــید ،بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد بــه هــر علــت دیگــری جــز اعتمــاد بــه گارانتــی ،حاضــر بــه خریــد ایــن  SSDتقلبــی
شــوید .همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد ،در ایــن نمونــه یــک لیبــل (برچســب) دوم ،حــاوی شــماره ســریال جدیــد ،زمــان شــروع و پایــان گارانتــی بــه همــراه
هولوگــرام شــرکت گارانتــی کننــده بــر روی آن چســبانده شــده اســت .در مجمــوع کیفیــت و ظرافــت بســته بنــدی ایــن  SSDتقلبــی بســیار پایینتــر از نمونــه
اصلــی اســت .بررس ـیهای مــا بــه مــدل  128و  256گیگابایتــی ایــن  SSDتقلبــی محــدود شــد امــا هیــچ بعیــد
نیســت مدلهــای دیگــر چــون  512گیگابایتــی نیــز روانــه بــازار شــوند یــا همیــن حــاال موجــود باشــند .آنچــه
کــه بــه شــما میتوانیــم بگوییــم ،در خریــد خــود بیشــتر مراقــب باشــید و چشــم بســته خریــد نکنیــد .بــی نظارتــی
باعــث شــده حتــی دیگــر نتــوان بــه گارانتــی هــای باســابقه هــم اعتمــاد کــرد ،بنابرایــن توصیــه مــی شــود پیــش از
خریــد راجــع بــه محصــول مــورد نظرتــان اطالعــات کافــی کســب کنیــد .همچنیــن از فروشــنده فاکتــور خریــد بــا
قیــد ســریال محصــول دریافــت کنیــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیفــا تاییــد کــرد :پخــش تمــام مســابقات جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه بــا رزولوشــن  ،4Kاســتاندارد
 HDRو پشــتیبانی از واقعیــت مجــازی
فدراســیون جهانــی فوتبــال ،فیفــا بــه طــور رســمی اعــام کــرده تصویربــرداری تمــام مســابقات جــام جهانــی
 ۲۰۱۸روســیه بــا رزولوشــن  Ultra HDو بــا پشــتیبانی از اســتاندارد  HDRانجــام خواهــد شــد .فیفــا بــه طــور
رســمی اعــام کــرده مســابقات فوتبــال جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه بــا رزولوشــن  4Kو در حالــی کــه پشــتیبانی
از اســتاندارد  HDRنیــز مدنظــر قــرار گرفتــه فیلمبــرداری خواهنــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،ویدئوهایــی هــم بــه طــور ویــژه بــرای پشــتیبانی از هدسـتهای واقعیــت
مجــازی یــا دســتگاههایی کــه از نمایــش ویدئوهــای  ۳۶۰درجــه پشــتیبانی میکننــد تولیــد خواهــد شــد .اینکــه کــدام کشــورها امــکان پخــش مســابقات را بــا
پشــتیبانی از رزولوشــن و اســتاندارد یادشــده خواهنــد داشــت هنــوز مشــخص نیســت .در حــال حاضــر برخــی کشــورها از زیرســاختهای الزم بــرای پخــش ایــن
مســابقات بــا فرمــت یادشــده برخوردارنــد امــا بســیاری دیگــر بایــد توســعه ابزارهــا و زیرســاختها را در مــدت کمــی کــه بــه برگــزاری ایــن رقابــت هــا باقــی مانــده
در دســتورکار قــرار دهنــد .در حــال حاضــر بیبیســی پخــش آزمایشــی  Planet Earth IIرا در قالــب رزولوشــن  Ultra HDاز طریــق ســرویس  iPlayerخــود در
دســتورکار قــرار داده اســت تــا کاربرانــی کــه از تلویزیونهــای ســازگار بــا ایــن اســتاندارد بهــره میبرنــد امــکان مشــاهده محتویــات را بــا اســتانداردهای جدیــد
داشــته باشــند .بــا وجــود ایــن ،هنــوز زمانبنــدی دقیقــی بــرای پخــش گســترده ایــن محتویــات چنــد رســانهای بــا کیفیــت ،اعــام نشــده اســت .مســئوالن فیفــا
بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کردهانــد کــه سیســتم اســتفاده شــده بــرای فیلمبــرداری مســابقات جــام جهانــی بــا رزولوشــن  Ultra HD HDRتوانایــی ارائــه محتویــات
را در قالــب رزولوش ـنهای مختلــف نظیــر  1080iو  1080pهــم خواهــد داشــت .بــا ایــن تفاســیر ،صرفنظــر از اســتانداردها و زیرســاختهای متفــاوت پخــش کــه
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شماره بیست و سوم

در کشــورهای مختلــف شــاهد هســتیم ،بــه نظــر میرســد تصاویــر بــا کیفیتــی را از مســابقات جــام جهانــی  ۲۰۱۸در کشــور روســیه شــاهد خواهیــم بــود .در هــر
مســابقه از مجمــوع مســابقات جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه ،از  ۳۷دوربیــن مجــزا بــرای فیلمبــرداری اســتفاده خواهــد شــد .از ایــن مجمــوع ۸ ،دوربیــن از خروجــی
دوگانــه  UHD/HDRو  1080p/SDRبهرهمنــد خواهنــد شــد .هشــت دوربیــن دیگــر از ایــن مجموعــه نیــز خروجــی  1080p/HDRو  1080p/SDRخواهنــد داشــت.
بــا توجــه بــه اینکــه حــدود شــش مــاه تــا برگــزاری ایــن مســابقات زمــان داریــم بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــدام کشــورها میتواننــد از اســتانداردها و رزولوشــن
جدیــد در پخــش مســابقات ،بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهرهبــرداری کننــد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هواپیمایی امارات به دنبال راهاندازی  WiFiبا سرعت  ۵۰مگابیت بر ثانیه
مشــتریان هواپیمایــی امــارات کــه از هواپیمــای بویینــگ  ۷۷۷ایکــس اســتفاده میکننــد ،تــا ســال  ۲۰۲۰بــه
اینترنــت بــا ســرعت  ۵۰مگابیــت بــر ثانیــه دسترســی خواهنــد داشــت .هواپیمایــی امــارات قصــد دارد تــا ســال
 ۲۰۲۰در هواپیماهــای بوئینــگ  ۷۷۷ایکــس ،اینترنــت بــا ســرعت  ۵۰مگابیــت بــر ثانیــه ارائــه دهــد و بــه همیــن
منظــور بــا شــرکتهای تالِــس و اینمارســت قــرارداد بســته اســت تــا تجهیــزات ماهــوارهای ایــن کار را فراهــم کننــد.
بــا توجــه بــه توافــق صورتگرفتــه ،تمامــی هواپیماهــای بوئینــگ  ۷۷۷ایکــس خطــوط هوایــی امــارات در ســال  ۲۰۲۰بــه ایــن سیســتم اینترنــت مجهــز خواهنــد
شــد .امــارات در حــال خریــد  ۱۵۰فرونــد هواپیمــای بوئینــگ  ۷۷۷ایکــس اســت و  ۱۶۵فرونــد از همیــن مــدل را نیــز در اختیــار دارد .طبــق اعــام هواپیمایــی
امــارات ،طــی چنــد ســال اخیــر بیــش از  ۲۰۰میلیــون دالر جهــت ایجــاد بســتر ارتباطــی مناســب در هواپیماهــای ایــن شــرکت هزینــه شــده اســت و حــدود ۸۰۰
هــزار مســافر در مــاه از ایــن خدمــات اســتفاده میکننــد .بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا بــرای اســتفاده از اینترنــت در هواپیمــا ،امــارات ،تالــس و اینمارســت در نظــر
دارنــد ســرمایه ســنگینی بــه راهانــدازی نســل جدیــد اینترنــت  WiFiدر پــرواز اختصــاص دهنــد .در حــال حاضــر ،امــارات بــرای مســافران بخــش درجــه یــک و
تجــاری ،اینترنــت پرســرعت نامحــدود و بــرای مســافران بخــش اقتصــادی  ،اینترنــت رایــگان بــا محدودیــت حجمــی  ۲۰مگابایــت ارائــه میدهــد کــه پــس از اتمــام
آن ،مســافر میتوانــد بــا پرداخــت هزینـهای ســرویس خــود را دوبــاره شــارژ کنــد .اینمارســت میگویــد :ســرویس اینترنتــی کــه در پروازهــای خطــوط هوایــی امــارات
ارائــه میشــود ،از لحــاظ ســرعت مشــابه ســرویسهای اینترنــت ســیمکارت تلفــن همــراه اســت .شــرکت  GX Aviationاولیــن شــرکت ارائهدهنــدهی ســرویس
اینترنــت بــا ســرعت و امنیــت بــاال در خطــوط هوایــی اســت کــه از طریــق اپراتــور یکپارچــه تأمیــن میشــود .ایــن تنهــا ســرویس موجــود در بــازار اســت کــه بــه
ت و گــذار بپردازنــد ،فیلــم تماشــا کننــد و رســانههای اجتماعــی را بررســی کننــد .در حــال حاضــر
مســافران امــکان میدهــد در طــول پــرواز در اینترنــت بــه گشـ 
شــرکت هواپیمایــی کانتــاس اســترالیا ،در هواپیماهــای ایربــاس  ۳۳۰و بوئینــگ  ۷۳۷خدمــات اینترنــت ارائــه میدهــد و منتظــر یــک تکنولــوژی بهبــود یافتــه
اســت کــه ایــن ســرویس را بــرای مســیرهای بینالمللــی نیــز فراهــم کنــد .هواپیمایــی کانتــاس ســرویس رایــگان اینترنــت را در پــرواز بوئینــگ )VH-XZB( ۷۳۷
بهصــورت بتــا ارائــه میکنــد .ایــن هواپیمــا در مســیر ملبــورن ،ســیدنی و بریزبیــن پــرواز میکنــد .بــر اســاس آزمایشــاتی کــه در طــول ایــن پــرواز انجــام شــد،
ســرعت دانلــود بیــن  ۲.۵۷تــا  ۷.۲۴مگابیــت بــر ثانیــه و ســرعت آپلــود بیــن  ۰.۲۶تــا  ۰.۶۱مگابیــت بــر ثانیــه درحالــت بتــا بــود .در طــی آزمایشــات اولیــه۱۴۰ ،
مســافر بهصــورت همزمــان در حــال اســتفاده از اینترنــت بودنــد کــه میانگیــن ســرعت دانلــود  ۷تــا  ۱۲مگابیــت بــر ثانیــه را نشــان م ـیداد .در واقــع هواپیمایــی
کانتــاس قصــد داشــت ســرعتی معــادل  ۲۰مگابیــت بــر ثانیــه بــرای هــر مســافر فراهــم کنــد؛ ولــی در آخــر بــا همــکاری کمپانــی ویاســت کــه ارائهدهنــده خدمــات
ماهــوارهای اســت ،تضمیــن کــرد پــس از بــه اتمــام رســیدن حالــت بتــا ،ســرعت ۱۲مگابیــت بــر ثانیــه را بــرای هــر مســافر فراهــم کنــد .در اوخــر مــاه ســپتامبر
ایــن شــرکت دومیــن هواپیمــای داخلــی بویینــگ  ۷۳۷را بــرای ارائ ـهی ســریعتر ســرعت و ارتباطــی ایمنتــر بــه تکنولــوژی ویاســت مجهــز کــرد .انتظــار م ـیرود
تــا پایــان ســال  ۲۰۱۸تعــداد  ۸۰فرونــد بوئینــگ  ۷۳۷و ایربــاس  ۳۳۰بــه ایــن سیســتم مجهــز شــوند کــه در ایــن شــرایط ،ســاالنه حــدود  ۱۵میلیــون مســافر
میتواننــد از ســرویس اینترنــت  WiFiدر طــول پــرواز اســتفاده کننــد .بــا نصــب یــک آنتــن ماهــوارهای روی هــر هواپیمــا و تعــدادی دســتگاه دسترســی بیســیم،
میتــوان اینترنــت را در تمــام قســمتهای هواپیمــا ارائــه داد؛ بهطوریکــه ســیگنال اینترنــت بــرای همــه مســافران یکســان باشــد .در همیــن حــال ،کمپانــی
ویرجیــن اســترالیا در حــال برنامهریــزی بــرای اســتقرار خدمــات بیســیم  WiFiبــرای بیــش از  ۹۰درصدهواپیماهــای بینالمللــی و داخلــی خــود تــا ســال ۲۰۱۹
اســت .در اواخــر مــاه آوریــل ایــن کمپانــی یــک آزمایــش س ـهماهه از ســرویس  WiFiخــود را در مشــارکت بــا شــرکت ارتباطــات گوگــو و ارائــه دهنــده ماهــواره
مخابــرات اپتــوس آغــاز کــرد .کمپانــی اپتــوس دارای بیشــترین تعــداد ماهــواره بــرای پوشــش اســترالیا و نیوزلنــد اســت و  ۵ماهــواره در مــدار زمیــن دارد کــه پوشــش
منطقـهای را انجــام میدهنــد .کمپانــی گوگــو تأمینکننــدهی ســرویس اینترنــت هواپیمایــی دلتــا اســت .ایــن هواپیمایــی کــه در مســیر اســترالیا و آمریــکا فعالیــت
میکنــد ،از آنتــن دوگانــه( ،یکــی بــرای ارســال و دیگــری بــرای دریافــت ســیگنال) بهــره میبــرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

There is an American proverb that says :
If you face a problem try to find the solution not the reason
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