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نگرانی از تهدید امنیت ملی امریکا موجب شــد

درخواست «سنا » برای شفافسازی استفاده ترامپ از گوشی هوشمند

خبر

میثم لطفی

رونمایی از پیام رسان ایرانی
با امکانات مالی

حمایت وزارت ارتباطات
از ایده موزه تحوالت « فاوا»

وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات از ایدههـــای خالقانه برای
راهاندازی موزه فناوری اطالعات در کشور حمایت میکند.
به گزارش «ایران» ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد
که به منظور راهاندازی نمایشگاهی از سیر تحول تاریخی تجهیزات
ارتباطـــات و فناوری اطالعات از ایدههـــای خالقانه و جدید در این
حوزه اســـتفاده میکند.طبق این فراخوان ،عالقه مندان میتوانند
بـــا توجه به رویکردهایی همچون «جذابیـــت و نوآوری در طراحی
فضـــای نمایشـــگاه»« ،نمایش ســـیر تحـــول تاریخـــی ارتباطات و
فناوری اطالعات کشـــور»« ،آگاهی بخشـــی و آمـــوزش مخاطبان
درخصـــوص مراحل توســـعه تجهیـــزات مخابراتـــی»« ،نمایش
فیزیکـــی تجهیـــزات مرتبط بـــا فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطات از
تلگراف تاکنـــون»« ،معرفی افراد یا شـــخصیتهای تأثیرگذار در
توســـعه ارتباطات در ایران» و «شـــناخت ذخایـــر و میراث علمی
کشور در حوزه  ،»ICTطرحهای پیشنهادی خود را ارسال کنند.
کسب اطالعات بیشتر برای عالقه مندان ،طراحان و ایده پردازان
از طریق سایت وزارت ارتباطات فراهم است.

ëëماجراجوییهایفناورانهترامپ
«تام کارپِـ ــر» و «کلِیر مککاسـ ــکیل»
از سـ ــناتورهای امریکایی وابسته به حزب
دموکـ ــرات دو روز قبل به وزیـ ــر دفاع این
کشـ ــور نام ـ ـهای را ارسـ ــال کردنـ ــد و از او
خواسـ ــتند هر چه سـ ــریعتر در این زمینه
توضیح دهد که آیا ترامپ از یک گوشـ ــی
امنیتـ ــی ویـ ــژه مجهـ ــز بـ ــه قابلیتهـ ــای
رمزگـ ــذاری در محـ ــل کار خـ ــود اسـ ــتفاده
میکند یا گوشی هوشمند همیشگیاش را
هنوز در اختیار دارد.
در نامه این دو سـ ــناتور ارشد امریکایی
که به صورت عمومی منتشـ ــر شده آمده
اسـ ــت« :خطـ ــرات ناشـ ــی از بهکارگیـ ــری
گوشی هوشـ ــمند ناامن برای امنیت ملی
امریکا بسیار جدی است و برخی مقامات
بلندپایـ ــه دولـ ــت قبلـ ــی بواسـ ــطه چنین
اتفاقی مشـ ــکالت بزرگی را رقم زدند چرا
کـ ــه در دورههای قبلی دیده شـ ــده بود که
حتی شـ ــخص رئیس جمهوری هم برای
دوره زمانـ ــی چنیـ ــن گوشـ ــی ای را بـ ــه کار
گرفته بود کـ ــه این اتفاق خطرات بزرگ و
جبرانناپذیـ ــری را میتوانسـ ــت به دنبال
داشتهباشد».
این نامه به نقل گزارشهای رسـ ــمی
مختلف تنظیم شده است و در آن اعالم
شد ترامپ همچنان به استفاده از گوشی
هوشـ ــمند قدیمی و ناامن خود مبتنی بر
سیسـ ــتم عامل اندروید ادامه میدهد که
این مسـ ــأله میتواند مشـ ــکالت بزرگی را
ایجادکند.
بسیاریازتوئیتهاییکهترامپهرروز
با حسـ ــاب کاربری @RealDonalTrump
بـ ــه اشـ ــتراک میگـ ــذارد نشـ ــان میدهد

که توئیـ ــت مربوطه از طریق یک گوشـ ــی
هوشمند اندرویدی منتشـ ــر شده است و
همین مسـ ــأله نگرانیهـ ــا را در این زمینه
بیشترمیکند.
در نامه این دو سناتور امریکایی اعالم
شـ ــد که وزیر دفـ ــاع باید هرچه سـ ــریعتر
در ایـ ــن باره پاسـ ــخ دهـ ــد و البته مقامات
کاخ سـ ــفید با دریافت نامـ ــه مذکور هیچ
گونه عکسالعمل سـ ــریع نشان ندادند و
بیانیهای در این زمینه منتشر نکردند.
ëëنگرانیهایامنیتی
سناتورهایامریکاییمیگویندنگرانی
در ایـ ــن زمینه بسـ ــیار زیاد شـ ــده اسـ ــت و
مشکلاصلیاینجاستکههکرهابراحتی
میتواننـ ــد وارد گوشـ ــی هوشـ ــمند ناامن
شـ ــوند و از ایـ ــن طریق صداهـ ــای محیط
پیرامون را ضبط کنند یا به کمک دوربین
گوشی تصاویر محیط پیرامون را در اختیار
بگیرند .گوشی هوشمند ناامن همچنین
بـ ــه هکرها امـ ــکان میدهد تـ ــا بتوانند به
کمک اپلیکیشنهای ویژه خود موقعیت
جغرافیایـ ــی و دیگر اطالعات حسـ ــاس و
امنیتـ ــی را در اختیار بگیرند و مشـ ــکالت
بـ ــزرگ و اساسـ ــی را بـ ــرای کاخ سـ ــفید به
وجود آورند.در ادامه این نامه آمده است:
«در حالی که این مسـ ــأله برای شـ ــخص
رئیس جمهوری اهمیـ ــت زیادی دارد که
با استفاده از دستگاه موبایلی خود بتواند
ارتباطات الکترونیکی برقرار کند ،ولی به
صورت همزمان این مسأله مهم است که
رئیس جمهـ ــوری باید این ارتباطات را در
یک فضـ ــای کامالً ایمن برقرار کند و برای
حفظ سـ ــوابق ریاست جمهوری تضمین
الزم وجود داشته باشد».

منبعZDnet :

دانشـــجویان نخبـــه ایرانـــی در اقدامـــی تـــازه ،موفق بـــه طراحـــی و رونمایی از
پیامرســـانی شـــدند که عالوه بر تمام امکانات یک پیامرســـان کامـــل (درحوزه
گفتوگو و ارتباط) ،امکانات مالی قابل توجهی نیز دارد.به گزارش خبرگزاریها
بر این اساس ،کاربران ایرانی میتوانند از طریق این امکانات متفاوت ،به تجربه
راحتی دســـت پیدا کرده و در بستر ارتباط و گفتوگو ،امکاناتی مانند ارسال پیام،
توجوی افراد براساس نام و نمایش آخرین حضور
تشکیل گروه یا کانال ،جســـ 
مخاطبان و امکانات مشـــابه دیگر را در اختیار داشـــته باشند.بر پایه این گزارش،
پیام رسان«بله» با زیرساخت پرسرعت خود ،امکان ارسال و دریافت پرسرعت
عکس ،فیلم و فایل را فراهم کرده و عالوه بر این ،در قدمی رو به جلو مجموعهای
از امکانات مالی را هم به کاربر هدیه میکند.خرید شارژ و پرداخت قبوض زیرنظر
بانک مرکزی از امکاناتی هستند که کاربران در همان فضای گفتوگوی پیامرسان
به آنها دسترسی پیدا میکند.در عمل ،وجه برتری این پیام رسان ایرانی قابلیت
انجام امور بانکی است که تا به حال در اختیار کاربران ایرانی قرار نداشته و حتی
پیامرسانهای خارجی (در دسترس ایرانیها) نیز مجهز به این توانایی نبودهاند.
گفتنی است از دیگر محاسن این ابزار ایرانی آن است که کاربران میتوانند براحتی
در یک فضای واحد همه نیازهای خود را رفع کنند .این مورد موجب برتری این
پیام رسان بر نمونههای مشابه خارجی است.در حال حاضر این پیام رسان بومی
در سه نسخه اندروید ios ،و وب در دسترس عالقهمندان قرار دارد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا عالقه زیادی به توئیتر و گوشـــی
هوشـــمند دارد و به جـــای آنکه با برگـــزاری کنفرانس مطبوعاتـــی اخبار و
اطالعـــات را در اختیار مردم بگذارد ،ترجیح میدهد توئیت منتشـــر کند.
ایـــن اتفاق به گونـــهای پیش مـــیرود که چنـــدی پیش رئیس مـــوزه ملی
رؤســـای جمهور امریکا گفت با پایان یافتن چهل و پنجمین دوره ریاست
جمهوری ،احتمـــاالً توئیتهای ترامپ بهعنوان یـــادگاری وارد این موزه
میشـــود و به طـــور کلی میتـــوان گفت تمایـــل او به حضـــور در توئیتر و
کارکردن با گوشی هوشمند این روزها به سوژه اصلی رسانهها تبدیل شده و
این مسأله عکسالعمل مجلس سنا را هم در پی داشته است.

نیم نگاه

«ëëتام کارِپر» و «کلِیر مککاسکیل» از سـ ــناتورهای امریکایی وابسته به حزب دموکرات دو روز قبل به
وزیر دفاع این کشور نامهای را ارسـ ــال کردند و از او خواستند هر چه سریعتر توضیح دهد که آیا ترامپ
از یک گوشـ ــی امنیتی ویژه مجهز به قابلیتهای رمزگذاری در محل کار خود استفاده میکند یا گوشی
هوشمند همیشگیاش را هنوز در اختیار دارد.
ëëهیچ چیز به اندازه توئیتر برای ترامپ جذاب نیســـت و همین مسأله باعث شده است از زمان
انتخاب او بـــه عنوان چهلوپنجمیـــن رئیس جمهور آمریـــکا بیش از  2میلیون نفـــر به مجموع
مشترکان شبکه اجتماعی توئیتر اضافه شود.
ëëیک شرکت امریکایی به نام  T3روباتی با نام «ترامپ و زباله» ساخته است که به کمک آن به
تحلیل همه توئیتهایی ترامپ می پردازد و از همین طریق کسب درآمد می کند به این صورت
که هر زمان ترامپ ،یک توئیت جدید با محتوای منفی را به اشـــتراک میگذارد روبات مذکور به
صورت خودکار فعال میشود و وضعیت بازار بورس را بررسی میکند.

این دو سـ ــناتور امریکایی که از اعضای
کمیتـ ــه امـ ــور امنیـ ــت داخلـ ــی و دولتـ ــی
مجلس سنا محسوب میشوند همچنین
خواستار آن شدند تا هرچه سریعتر نحوه
ذخیرهسازی اطالعات در گوشی هوشمند
رئیـ ــس جمهوری مشـ ــخص شـ ــود و کاخ
سـ ــفید به صورت کامالً شفاف اعالم کند
اطالعات شـ ــخصی از جمله توئیتهایی
که ترامپ هر روز منتشـ ــر میکند چگونه
ذخیرهسازی و بازیابی میشود.
سـ ــناتورها در نامـ ــه خـ ــود نوشـ ــتند:
«سـ ــازمان ملی بایگانی و مـ ــدارک امریکا
نگران آن است که ،توئیتهای ترامپ که
ذخیره میشـ ــوند به اندازه کافی مستند،
طبقهبندی شـ ــده و ایمن نباشـ ــند و نحوه
نگهـ ــداری آنها اصول و قواعـ ــد ویژهای را

دنبـ ــال نکند چرا کـ ــه این اطالعـ ــات باید
بر اسـ ــاس قانون ذخیرهسـ ــازی اطالعات
ریاست جمهور نگهداری شود».
ترامپ یا گروهش هفته گذشته بیش
از نیمی از توئیتهایی که از طریق حساب
کاربری  @RealDonalTrumpبه اشتراک
گذاشته شده بود را پاک کردند .در بسیاری
از این توئیتها غلطهای دیکتهای وجود
داشـ ــت .از جمله آنها ترامپ پایان هفته
گذشته در توئیت خود به جای آنکه کلمه
 Playedرا بنویسد ،کلمه  Playefرا نوشته
بود و این مسأله نشان داد او پیش از آنکه
توئیتهای خود را منتشر کند حتی یکبار
هم آنها را بازخوانی نمیکند.
ëëترامپوتوئیتر
شـ ــاید به جـ ــرأت بتـ ــوان گفـ ــت هیچ

چیز به اندازه توئیتـ ــر برای ترامپ جذاب
نیست و همین مسأله باعث شده است از
زمان انتخاب او بهعنوان چهلوپنجمین
رئیس جمهوری امریکا بیش از  2میلیون
نفر به مجموع مشترکان شبکه اجتماعی
توئیتر اضافه شود.
این میـ ــزان عالقهمندی باعث شـ ــده
اسـ ــت یک شـ ــرکت امریکایی به نام T3
روباتـ ــی با نـ ــام «ترامپ و زباله» بسـ ــازد و
به کمک آن بـ ــا تحلیل همه توئیتهایی
که آقای رئیس جمهوری منتشر میکند،
پول دربیاورد .هر بار که ترامپ یک توئیت
جدید بـ ــا محتـ ــوای منفی را به اشـ ــتراک
میگذارد روبات مذکور به صورت خودکار
فعال میشـ ــود و وضعیت بازار بورس را
بررسی میکند .با تحلیلهای این روبات،

نوبرانه

روباتها بمبهای زیر آب را خنثی میکنند

روی وب

میترا جلیلی

آیفون  8شهریور رونمایی می شود

قاب
فناوري

theverge

کارشناسـ ــان احتمال میدهند گوشـ ــی آیفون  8در ابتدای ماه سـ ــپتامبر (اواسـ ــط
شهریورماه) رونمایی شود.به گزارش ایرنا ،از روزی که نخستین آیفون ساخته شد،
 10سـ ــال میگذرد؛ اما اپل هر سـ ــال نمونه جدیدی از این گوشـ ــی را به بازار عرضه
میکند و سال  2017میالدی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گفته میشـ ــود آیفون  8ویژگیهایی مانند شـ ــارژ بیسیم و نمایشـ ــگر بزرگ دارد
و برای نخسـ ــتین بار دکمه  Homeاز بدنه گوشـ ــی حذف شده اسـ ــت .رویکرد اپل
در نامگذاری گوش ـ ـیهای آیفون این گونه اسـ ــت که ابتدا یک گوشی با ویژگیهای
جدید عرضه میکند و سال بعد نمونه پیشرفتهتر آن را با اضافه کردن حرف  sبه
انتهای مدل قبلی رونمایی میکند.بنابر این منطقی است که مدل بعدی آیفون
با عنوان  iPhone 7sعرضه شـ ــود .با وجود این از آنجا که قرار است اپل یک گوشی
کامالً جدید با ویژگیهای متفاوت را به بازار عرضه کند ،احتماالً این شرکت از نام
 iPhone 8استفاده خواهد کرد.احتماال گوشی آیفون  8گرانترین مدل گوشیهای
آیفون است و بر اساس تخمین متخصصان انتظار میرود با قیمتی بیش از هزار
دالر به بازار عرضه شـ ــود.انتظار میرود این گوشـ ــی در ابتدای ماه سپتامبر در یک
روز -سهشـ ــنبه یا چهارشنبه -رونمایی شود و احتمال باالیی وجود دارد که مراسم
رونمایی یک هفته بعد از کنفرانس  IFAبرگزار شود .با توجه به اینکه در سالجاری
کنفرانس مذکور در روز اول سـ ــپتامبر برگزار میشـ ــود ،به احتمال زیاد رونمایی از
آیفون در روز پنجم یا ششـ ــم سپتامبر خواهد بود.همچنین انتظار میرود حداکثر
یک یا دو هفته بعد از رونمایی ،عرضه عمومی گوشی در یک روز جمعه آغاز شود.

در حالـــی کـــه بیشـــتر افـــراد
نگران هســـتند که روباتها منافع
شـــغلی آنها را به خطـــر بیندازند
و بهعبارتی دیگر بـــا وقوع انقالب
صنعتـــی چهـــارم ،ایـــن روباتها
آنها را بیکار کنند ولی یک شـــغل
وجـــود دارد کـــه نه تنها کســـی در
برابـــر ورود روباتهـــا مقاومـــت
نمیکند بلکه از آنها استقبال هم
میشـــود و آن هـــم حرفـــه خنثی
کردن بمب است .این ،موضوعی
بود که بســـیار مورد توجه کمپانی
 Robotic RE2قـــرار گرفـــت زیـــرا
روباتها ماشـــینهایی محســـوب
میشوند که میتوانند در خطرناکترین موقعیتها بهترین حضور را داشته باشند و مشکالت بشر را حل کنند .تاکنون این روباتها برای
خنثی کردن بمب در خشکی مورد استفاده قرار گرفتهاند ولی اگر بمب به بدنه یک کشتی یا قایق متصل شود یا زیر یک پل روی رودخانه
و ...نصب شده باشد باز هم این روباتهای فعلی قابلیت حضور در این مراحل خطرناک را دارند؟ مطمئناً پاسخ ،منفی است به همین
دلیل هم محققان به فکر ســـاخت روباتی برای انجام عملیات در زیر آب افتادند .قرار اســـت دستهای روباتیک خاصی که ساخته شده
بـــا همکاری نیروی دریایی امریکا مورد اســـتفاده قـــرار بگیرد .در آینـــده زیردریاییهای نظامی امریکا به این دســـتهای روباتیک مجهز
میشـــوند؛این دســـتها به گونهای طراحی شـــدهاند که میتوانند هر نوع مواد منفجره در زیر قایق ،پل ،اســـکله و ...را بیابند و با کمترین
میزان خطر انفجار ،آن را خنثی کنند .این دســـتهای روباتیک از راه دور و روی آب قابلیت کنترل شـــدن را دارد بنابراین میزان خطرهای
جانی انســـانها بسیار کمتر خواهد شد .ازسوی دیگر این دســـتهای روباتیک عالوه بر خنثیسازی بمب در مأموریتهای دیگر همچون
پاکســـازی آلودگیهای زیر دریا ،تعمیر لولههای گاز و نفت در زیر دریا و ...نیز کامالً توانمند اســـت و میتواند بســـیاری از مشاغل سخت را
در آینده بسیار راحتتر کند.

نفوذ به الگوهای قفل صفحه

هکرهامیتوانندقفلالگوییرویدستگاههایاندروید
امنیت
را در پنج تالش باز کنند.
آنالین
به گزارش ایسنا ،اگر شما با الگوی قفل گوشی اندروید
خود احســـاس امنیت میکنید ،بایـــد تجدید نظری
در این موضـــوع کنید .یک گروه از محققان دانشـــگاه
لنکستر در شمال غربی در چین ،دریافتند که سیستم
الگوی اندروید میتواند تنها با پنج تالش شکســـته شـــود .آنچه بیشـــتر ذهن را
درگیر میکند این است که طبق ادعای این متخصصان امنیتی ،هرچه از الگوی
پیچیدهتری استفاده شود ،شکستن آن آسانتر خواهد بود.
قفل الگویی یک اقدام امنیتی مورد استفاده برای محافظت از دستگاههای تلفن
همراه است .با وجود شیوع اسکنر اثرانگشت در گوشیهای اندروید که به تازگی
راهاندازی شـــده ،بسیاری از مردم هنوز آن را بهعنوان یک جایگزین برای پینکد
میدانند زیرا آن را برای به خاطر ســـپردن و ورود به دستگاههای خود آسانتر در
ذهن خواهند داشـــت .کاربران برای دسترســـی به تلفن همراهشان ،پنج تالش
برای کشیدن الگوی صحیح دارند قبل از اینکه صفحه گوشی دومرتبه قفل شود.
با استفاده از یک نرمافزار از الگوریتمهای پیچیده ،محققان قادر به شکستن کدها
از طریق فیلمبرداری و تجزیه و تحلیل حرکات نوک انگشتان و موقعیت دستگاه
شـــدند .محققان از  120الگوی منحصر به فرد که از کاربران مختلف جمعآوری
شـــده بود اســـتفاده کرده و قادر به کشـــف کردن بیش از  95درصد از الگوها ،تنها
در پنج تالش شدند.

پیدا کردن فرد گمشده از روی اطالعات گوشی
تاپ اپ
مانی آشتیانی

فردی گم شده است و تنها چیزی
که شـــما دراختیار دارید تا بواسطه آن
این فـــرد گم شـــده را پیـــدا کنید ،یک
گوشی تلفن همراه است .شما باید در
این گوشی کنکاش کنید و با سر زدن به
بخشهای مختلف آن راهی را کشف
کنیـــد کـــه صاحب گوشـــی کجاســـت.
اینها تنها کاری اســـت که شـــما باید
در بـــازی A Normal Lost Phone
انجـــام دهیـــد .یک بـــازی متفاوت که
برای افرادی که بـــه هیجان و کارهای

پلیســـی عالقه دارند میتواند جذاب
باشـــد .اپلیکیشـــن بـــازی A Normal
 Lost Phoneیـــک بـــازی بـــا ایـــدهای
کامالً خالقانه و متفکرانه است .دراین
بازی کاربران میـــان واقعیت و دنیای
مجـــازی قـــرار میگیرنـــد تا بـــه جای
شخصیت اصلی تصمیمگیری کنند و
به پیش بروند .شـــما در این بازی باید
توجو و تحقیق درگوشی فرد
با جســـ 
بـــه نام  SAMکه یک نوجوان اســـت و
به تازگی هم گم شـــده است او را پیدا
کنیـــد .باید در مراحل بازی با خواندن
پیامها ،ســـرک کشـــیدن در تصاویر و
نرم افزارهای صاحب گوشـــی ،گوش
دادن بـــه موســـیقی ذخیـــره شـــده در
گوشـــی و خوانـــدن ایمیلها اطالعات
بیشـــتری از آن شـــخص بـــه دســـت
بیاوریـــد .بـــا پیشـــروی در ایـــن بـــازی

میتوانید با زندگی ،دوستان ،روابط و
خانواده  SAMآشـــنا شوید و به کشف
علت گـــم شـــدن آن نزدیک شـــوید.
قـــرار دادن هر یـــک از اطالعاتی که به
دســـت میآورید و گذاشـــتن آنها کنار
هم ماننـــد یک پازل شـــما را به اینکه
 SAMکجاست نزدیکتر خواهد کرد.
این شما هستید که باید با هوشمندی

تمام به این نتیجه برســـید که با کدام
قســـمت از اطالعـــات روی گوشـــی،
صاحب اصلی گوشی را پیدا کنید .اگر
برای انجام این بازی خالقانه ترغیب
شـــدهاید باید بگوییم که برای آن باید
 2دالر و 99ســـنت پرداخت کنید .این
بازی در اختیار کاربران سیستم عامل
اندروید و  iosقرار گرفته است.

توئیتهـ ــای منفی ترامپ ارزش سـ ــهام
شـ ــرکت مذکور در بـ ــازار بـ ــورس را پایین
میآورد.
این اتفـ ــاق برای شـ ــرکت  T3بسـ ــیار
سـ ــودآور بـ ــوده اسـ ــت و «بِـ ــن گادیـ ــس»
بنیانگـ ــذار شـ ــرکت میگویـ ــد کـ ــه از ایـ ــن
طریق توانسـ ــته اسـ ــت ارزش سهام دیگر
شـ ــرکتها مرتبط با توئیتهای ترامپ را
هم مشخص کند .نتایج حاصل از تحلیل
همزمان توئیتهای ترامپ و تاالر بورس
امریکا به صورت مستقیم در اختیار مرکز
تحقیقاتی و مشاورهای قرار میگیرد.
گادیس در این خصوص گفت« :وقتی
یـ ــک توئیت منفی منتشـ ــر میشـ ــود ،به
صورت مستقیم بر ارزش پولی سهام تأثیر
میگذارد و قیمت آن را پایین میآورد .در
مقابل توئیتهای مثبت میتوانند اندکی
ارزش پولی را باال ببرند».
گادیـ ــس توضیـ ــح داد شـ ــرکت او بـ ــه
طور دقیق اعـ ــام نمیکند کـ ــه تاکنون از
بررسـ ــی توئیتهای ترامپ تـ ــا چه اندازه
درآمد کسـ ــب کرده است .ولی با توجه به
اینکه روبات مذکور از حدود یک ماه قبل
فعالیـ ــت خود را آغاز کـ ــرد ،تاکنون نتایج
حاصل از تحلیلهای آن به شـ ــرکتهای
مختلـ ــف فروختـ ــه شـ ــده و بازخوردهای
بسیار خوبی دریافت شده است.
بهعنوان مثـ ــال میتـ ــوان گفت هفته
گذشـ ــته ترامپ یک توئیت بـ ــا مضمون
منفی منتشر کرد و همان روز ارزش سهام
شرکت  Deltaکاهش یافت که البته قبل از
این اتفاق روبات هوشمند آن را پیشبینی
کرده بود .با پیشبینـ ــی صحیح روبات و
اقدامات مناسب ،شرکت مذکور توانست
 4.4درصـ ــد از ارزش کاسـ ــته شـ ــده را بـ ــه
سرمایههایخودبرگرداند.
بـ ــه هـ ــر حـ ــال ،عالقهمنـ ــدی ترامپ
به گوشـ ــی هوشـ ــمند و توئیتر دردسرساز
شده اسـ ــت و البته گفته میشود او تمایل
زیادی هم به تماشـ ــای تلویزیون دارد و با
این توضیحات باید دید کاخ سـ ــفید برای
ایمنسـ ــازی فناوریهایی که آقای رئیس
جمهـ ــوری هر روز با آنها در ارتباط اسـ ــت
چه ساز و کاری میاندیشد.

تبدیل ایران به بزرگراه ارتباطی
آسیا و اروپا

«بزرگـ ــراه ارتباطی ایران و اروپا» عنوان طرحی اسـ ــت که با
اجرایی شـ ــدن آن ،ایـ ــران به هاب ارتباطـ ــی منطقه تبدیل
میشود.به گزارش ایسـ ــنا ،اوایل سـ ــال  ،۲۰۱۱کنسرسیومی
متشـ ــکل از چهار شـ ــرکت ارتباطاتی از چهار کشور ،قرارداد سـ ــاخت و نگهداری از
سامان ه کابلی جدیدی را امضا کرده و بدین ترتیب طرحی با نام «بزرگراه ارتباطی
ایـ ــران و اروپـ ــا» (ب .ا .ا .ا) (( )Europe-Persia Express Gatewayبـ ــه اختصـ ــار
 )EPEGمعرفی شد.
هماکنون مسیر اصلی ارتباط شرق به غرب از کانون بحرانی و پرتراکم کانال سوئز
و باب المندب عبور میکند .ظرفیت این مسیر ۲۵ترابایت است و هنوز هیچ مسیر
جایگزینی برای آن وجود ندارد .در این میان کنسرسـ ــیومهای بسیاری در دنیا در
حال شکلگیری هستند تا مسـ ــیرهای رزرو و جایگزینی برای آن ایجاد کنند.پروژه
دروازه جدید انتقال ارتباطات ایران و اروپا از مسیر آلمان ،روسیه ،آذربایجان و ایران
دنبال شده و از جنوب ایران به عمان و دریای آزاد راه پیدا کرده و میتواند نخستین
مسیر جایگزین کانال سوئز باشد.
طبق مسـ ــتندات منتشر شده ،چشمانداز طرح ترانزیت ایران و اروپا انتقال حدود
 ۳.۲ترابایت است و با اجرای کامل این طرح راهی میانبر و ایمن و جایگزین برای
کشورهای منطقه و اپراتورهای بزرگ بینالمللی به وجود آمده و این طرح ایران را
به هاب ارتباطی منطقه تبدیل خواهد کرد.
بر این اساس ،قرار بر آن است که  EPEGبه برندی برای سامان ه فیبر نوری جدید
تبدیل شود که اروپا را به خاورمیانه متصل کرده و به سایر نقاط «خلیج فارس» و
نیز کشور «هند» گسترش یابد.
این سامانه از فرانکفورت آغاز شده و پس از گذر از شرق اروپا ،روسیه ،آذربایجان،
ایـ ــران و خلیج فـ ــارس در بـ ــرکاء ،عمان ختم میشـ ــود .اعضای تشـ ــکیل دهنده
کنسرسـ ــیوم بزرگـ ــراه ارتباطـ ــی ایران-اروپـ ــا شـ ــامل «ودافـ ــون»« ،روستلکام»،
«عمانتل»« ،شرکت ارتباطات زیرساخت» (به نمایندگی از «وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ایران») بوده و از این خط به صورت کابلی و بیسیم بهرهبرداری
میکنند.بنا بر اخبار منتشرشده بیشترین سهم در این کنسرسیوم متعلق به ایران
بوده و باالترین مسافت مسیر طرح توسط ایران عملیاتی شده است.
بر اسـ ــاس آمارهای ارائه شده تا خرداد ماه سـ ــال  ۹۳اینگونه اعالم شده بود که از
طریـ ــق این طرح ظرفیتی معادل  ۱۵۰گیگابیت بر ثانیه از مسـ ــیر ایران و از طریق
بزرگراه ارتباطی آسیا  -اروپا منتقل میشود.
همچنیـ ــن این بزرگـ ــراه ارتباطـ ــی در نهایت با قـ ــدرت انتقـ ــال  ۲۵TraBترافیک
مخابراتی ،بهعنوان جایگزین اصلی کابل هـ ــای دریای مدیترانه ،میتواند نقش
مهمی در ترانزیت ترافیک مخابراتی اروپا  -آسیا داشته باشد.
یک سـ ــال پس از افتتاح این طرح در سـ ــال  ۹۳وزیر ارتباطات از چهار برابر شـ ــدن
حجـ ــم انتقال دادههای کشـ ــورها از ایـ ــن طریق یاد کرد و گفت :با پیشـ ــرفت های
صورت گرفته حجم مبادالت از طریق این راه ارتباطی تا چهار برابر افزایش خواهد
داشت.در همین راستا در مقطعی از زمان نمایندگان شرکتهای ودافون ،روس
تلکوم ،دلتاتلکوم و عمان تل همراه با محمود خسروی  -معاون وزیر ارتباطات و
مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت  -با همراهی برخی اعضای هیأت
مدیره و مدیران ارشـ ــد فنی این شـ ــرکت در دو روز جلسات فشرده ،به کار پیگیری
مراحل اجرای بزرگراه ارتباطی ایران -اروپا پرداختند.
بدین ترتیب دهمین دوره جلسـ ــات کارشناسی و مدیریتی طرح بزرگراه ارتباطی
ایران -اروپا ( )EPEGبه میزبانی ایران و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار
شد تا بدین ترتیب پیگیری روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
گفتنیاستعالوهبرتبدیلایرانبهعنوانهابارتباطیمنطقه،یکیازاصلیترین
دسـ ــتاوردهای اجرای طرح  ،EPEGدرآمدزایی اسـ ــت که بواسطه ترانزیت ارتباط
میان ایران و اروپا برای کشور محقق میشود.

