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مقابله با قماربازان اینترنتی
جام جهانی درچین

...

اخبارداخلی
تهرانجزو ۵۰منطقهبرترعلموفناوریدرجهان
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوربابیاناینکه تهرانجزو
۵۰منطقهبرترعلموفناوریدرجهاناستافزود:این بهترین
ظرفیتی است که میتواند ضمن پرورش ذهنهای خالق
دانشجویان ،زمینه ساز تحول اقتصادی شود.به گزارش
ایسنا،دکترستاری درنخستینجشنوارهپژوهشگرانجوان
اقتصاد ایران،با اشاره به ارتقای 10پلهای جایگاه ایران در
شاخصهای جهانی نوآوری گفت  :طبق گزارش وضعیت
جمهوری اسالمی ایران براساس شاخص جهانی نوآوری
( ،)Giiدر سال ۲۰۱۳در رتبه ۱۱۳جهان قرار داشتیم ،در
حالیکهجایگاهایراندرسال 2018بارشدیقابلتوجه،به
رتبه 65ارتقایافتهاست.ویافزود:کشورماندرمولفههای
ورودی نوآوری شامل نهادها ،زیر ساختها ،پیچیدگی بازار
و پیچیدگی کسب و کار جایگاه قابل توجهی ندارد اما در
ی مانند
سرمایه انسانی و تحقیقات و نیز مولفه های خروج 
بروندادهای خالقانه و بروندادهای دانش و فناوری دارای
رتبههایخوبیاست.

انجام  7هزارپیوندمغزاستخواندرکشور
معاونآموزشیوزیربهداشتبااشارهبه دستاوردهایکشور
در ارائه خدمات نوین درمانی گفت :امروز اعمال جراحی
سنگین توسط متخصصان در داخل کشور انجام می شود.
به طوری که حدود هفت هزار پیوند مغز استخوان و حدود
 400پیوندکبددرسالدرکشورانجاممیشود.ویبااعالم
اینکه  30درصدتولیداتعلمیکشورمربوطبهحوزهعلوم
پزشکی است گفت  :اکنون در منطقه رتبه اول را در تولیدات
علمیداریم.

طراحیسیستمجامعغربالگریاولیهاوتیسم
توسطمحققانکشور
سیستم جامع غربالگری اولیه اوتیسم برای کمک به روند
تشخیص افراد مبتال به این بیماری ،آموزش و توان بخشی
آن ها طراحی شد.به گزارش مهر ،منوچهر مرادی سبزوار
مجریاینطرحگفت :اینسیستمقابلیتنصبدرمحلهای
مناسبغربالگری،همچونمهدهایکودکومراکزدرمانی
وواکسیناسیون،درسراسرکشورراداردومیتوانازآنبرای
غربالگریاولیه،بدوننیازبهمتخصصاستفادهکرد.شماری
ِ
مصنوعی روانشناسی،روان
ازمتخصصانرشتههایهوش
پزشکی ، ،مهندسی رایانه و علوم شناختی از دانشگاه های
مختلفدراجرایاینطرحمشارکتداشتند.

اعطایتسهیالت 1000میلیاردیبهصنایع
الکترونیک
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
الکترونیک در دیدار با رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای،
حمایتهای صحا از شرکتهای حوزه فناوری اطالعات
را تشریح کرد.به گزارش ایسنا ،دکتر علی وحدت با بیان
این که خدمات صندوق حمایت از صنایع الکترونیک شامل
اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی ( 5تا  15درصد) و صدور
ضمانتنامه به شرکتهای فعال صنایع الکترونیک است،
افزود :روند حمایتی صحا در سالهای اخیر نشان میدهد
که تسهیالت مالی اعطایی در سه سال اخیر از  130درصد
مجموع تسهیالت قبلی طی 16سال فعالیت پیشی گرفته
است.بهطوریکهتنهادرسالگذشته،از 167شرکتفعال
صنایع الکترونیک کشور ،به میزان نزدیک به هزار میلیارد
ریالحمایتشدهاست.

ارزانترینوگرانتریناینترنتدرکدامکشورهاست؟
در حالی که هزینه اینترنت برای کاربران در سراسر
جهان متفاوت است ،آسیا و روسیه کمترین و کشورهای
جنوب صحرای آفریقا و مناطق خاصی از اقیانوسیه
بیشترین هزینه را برای اینترنت میپردازند.به گزارش
ایسنا ،طبق گزارش منتشر شده توسط منتا لفالس،
هم ه افراد در جهان هزین ه یکسانی برای این امتیازهای
دیجیتالی نمیپردازند .این دادهها با مقایس ه اطالعات
موسسه تحقیقاتی  BDRCو  Cable.co.ukبه دست
آمده که  ۳۳۵۱بسته پهنای باند را در  ۱۹۶کشور از
تاریخ  ۱۸آگوست  ۲۰۱۷تا  ۱۲اکتبر  ۲۰۱۷بررسی
کــرده اســت .بــرای مثال ،در آمریکا ،هزینه میانگین
سرویس اینترنت  ۶۶دالر در مــاه اســت .ایــن هزینه
به مراتب بیشتر از چیزی است که کاربران اینترنت

در مکزیک ( ۲۷دالر) و کانادا ( ۵۵دالر) پرداخت
میکنند .با این حال ،این آمار در مقایسه با نامیبیا یا
بورکینافاسو بد هم نیست ،زیرا در این کشورها کاربران
برای دسترسی به پهنای باند ماهانه  ۴۶۴دالر و ۹۲۴
دالر هزینه میکنند .در واقع ،هزینه اینترنت در آمریکا
بسیار ارزانتر از هزینهای است که ساکنان ۱۱۳کشور از
جمله عربستان سعودی ( ۸۴دالر) ،اندونزی ( ۷۲دالر) و
گرینلند ( ۸۴دالر) میپردازند.به طور متوسط ،اینترنت
در آسیا و روسیه کمترین میزان هزینه را دارد ،در حالی
که دسترسی به اینترنت در کشورهای جنوب صحرای
آفریقا و مناطق خاصی از اقیانوسیه بسیار گران است.
در عین حال شاید بتوانید ارزانترین اینترنت جهان را
در اوکراین و ایران پیدا کنید.

مهر/مقاماتچینیروزگذشتهازشناساییوبرخوردبااعضاییکگروهقماربازدرفضایمجازیخبردادندکهباشرطبندیروینتایجبازیهایجامجهانیدادوستدهای
کالنیداشتهاندوازارزهایدیجیتالبیتکوینیااتریومبرایمخفیکاریاستفادهمیکردند.ارزشفعالیتهایاینگروهحدود 1.5میلیارددالراست.سایتیکهاعضای
اینگروهدربخشتاریکوببرایخوددایرکردهبودند،حدود ۳۳۰هزارکاربرداشتهکهازنقاطمختلفجهانبهآنمراجعهمیکردند.

وجود57میلیون گوشی هوشمنددرکشور
حاجیان-دبیرشورایعالیفضایمجازی،بابیاناینکه
مردمکشورماندراستفادهازوسایلوابزارهایهوشمند
پیشروهستندخاطرنشانکرد:اکنون ۵۷میلیونگوشی
هوشمند در کشور داریم که در مقایسه با کشور ترکیه در
رتبه باالتری هستیم .سیدابوالحسن فیروزآبادی صبح
روزگذشتهدرکنفرانسملیچالشهایهوشمندسازی
کهدرمرکزهمایشهایرازیدانشکدهعلومپزشکیایران
برگزارشد،هوشمندسازیرایکیازضروریاتجامعهامروز
دانست و افزود :امروز با هوشمندسازی به صرفه جویی
به میزان یکسوم در مصرف آب رسیدهاند و به این سمت
میرویمکهدرحوزهبهداشتودرمانمراقبتازسالمندان
بر پایه سیستم های هوشمندسازی صورت می گیرد.
دبــیــر شـــورای عــالــی فــضــای مــجــازی بــا اشـــاره بــه این

کــه دولــت یــا حکومت بــه تنهایی نمیتواند در مسیر
هــوشــمــنــدســازی گـــام بــرداردگــفــت  :آن چــیــزی که
بــایــد بــه آن تــوجــه کنیم دخــالــت دادن مـــردم در این
حــــوزه اســـت و ایـــن بــا دســتــور امــکــان پــذیــر نیست.
دبـــیـــر شــــــورای عـــالـــی فـــضـــای مـــجـــازی افـــــزود:
در تــوســعــه فــضــای مـــجـــازی بـــا بــازتــعــریــف حــریــم
خــصــوصــی مــواجــه هستیم ،بــه عــبــارت دیــگــر وقتی
میکروروباتهایی داریــم که از درون منازل خبر می
دهند ،اطالعات باید در داخــل کشور محفوظ باشد.
وی تاکید کرد :مردم کشورمان در استفاده از وسایل و
ابزارهای هوشمند پیشرو هستند ،به عنوان مثال ،اکنون
 ۵۷میلیونگوشیهوشمنددرکشورداریمکهدرمقایسه
باکشورترکیهدررتبهباالتریهستیم.

معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر خبر داد :

حل مشکل برق در کشور با اینترنت اشیا

گروه دانش وفناوری  -در روزهای
گرم تابستانی که مصرف برق پیاپی
رکــورد می زند و وزارت نیرو مجبور
به اعمال خاموشی های گاه و بیگاه
مــی شـــود ،جــای «هوشمندسازی
ساختمان» و «اینترنت اشیا» خالی
اســت.بــه گــــزارش ایــرنــا ،دو دهــه
از عمر اینترنت اشــیــا مــی گــذرد؛
فــنــاوری جــدیــدی کــه هــر موجودی
از جمله انــســان ،حــیــوان یــا اشیا را
ب ــه ه ــم مــتــصــل و قــابــلــیــت ارســـال
داده از طریق شبکه های ارتباطی
مانند اینترنت را فــراهــم مــی کند.
در واقع اینترنت اشیا به ما کمک می
کند فعالیت بسیاری از اشیا و وسایل
در محیط اطــراف خــود را با اتصال
به شبکه اینترنت مدیریت کنیم .با
اینترنت اشیا ،همه وسایل و حتی
اشیای بی جان می توانند برای خود
هویت دیجیتال داشته باشند و به
رایانه ها اجازه دهند آن ها را سازمان
دهی و مدیریت کنند.
▪اتصال 4میلیارد شیء به اینترنت

بر اساس پیش بینی موسسه پژوهشی
و مشاوره گارتنر ،در دو دهه ای که
از عمر این فناوری می گذرد ،چهار
میلیارد شیء تا پایان سال 2016
در دنیا به اینترنت متصل شده اند
کــه ایــن مــیــزان تــا ســال  2020به
 25میلیارد شــیء خــواهــد رسید
و تعداد دستگاه هــای هوشمند از
مرز  50میلیارد عبور خواهد کرد.
استفاده از اینترنت اشیا می تواند

است.
▪ایجادکارگروه تدوین نظام نامه
اینترنت اشیا

راهکاری هوشمندانه برای مدیریت
مصرف انــرژی در کشور ما باشد؛ با
اتصال همه وسایل منزل به اینترنت
اشیا ،می توان بهترین زمان استفاده
از انــرژی بــرق را انتظار داشــت و با
تدوین برنامه و دادن آن به اینترنت
مطمئن ب ــود کــه وســایــل در زمــان
هایی که الزم اســت انــرژی مصرف
خواهند کرد«.علیرضااحمدییزدی»
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در
گفت و گو با ایرنا می گوید :مطالعات
نشان داده است که با بهره گرفتن از
اینترنت اشیا مصرف برق را می توان
تا  50درصد کاهش داد.
وی با بیان این که این کاهش مصرف

بدون ایجاد مشکل در رفاه مشترکان
محقق می شود ،افزود :اینترنت اشیا
اگرفقطدربخشروشناییوسرمایش
به کار گرفته شود ،مصرف برق  15تا
 20درصد کاهش می یابد.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر با
تاکید بر این که این سامانه هنوز خیلی
فراگیر نشده اســت ،گفت :در نظر
داریم ابتدا از این فناوری در مدیریت
سیستم های سرمایشی دستگاه های
دولتی استفاده کنیم.
احـــمـــدی یـــــزدی دربــــــاره هــزیــنــه
هوشمندسازی اشیا گفت :اکنون
قیمت تجهیزات به صورت میانگین از
 300هزار تومان تا دو میلیون تومان

آفریقایجنوبیازبزرگترینرادیوتلسکوپجهانرونماییکرد
فارس-آفریقایجنوبیازساختبزرگترینرادیوتلسکوپ
جهانخبردادوروزجمعهازاینرادیوتلسکوپرونماییکرد.
براساس گزارش «خبرگزاری فرانسه و رویترز» ،این رادیو
تلسکوپ  64دیشی پیشگامی برای اولین فاز پروژه «آرایه
کیلومتر مربعی ( »)SKAبا هدف فاش کردن اسرار فضایی
است .این پروژه شامل تقریبا سه هزار دیش در منطقهای
با مساحت یک کیلومتر مربع در چندین کشور آفریقایی و

استرالیاخواهدبودکهانتظارمیرودتااواخرسال 2030به
طورکاملعملیاتیشود.طبقگفته،SKAاینتلسکوپ50
بارقویترو 10هزاربارسریعترازدیگرتلسکوپهادرجهان
خواهد بود و آسمان را با کیفیت بهتر از تلسکوپ فضایی
هابل بررسی میکند .همین موضوع موجب میشود این
تلسکوپبهستارهشناساندردیدنعمیقترفضاباجزئیاتی
بینظیرکمککند.

وی از فعال شدن کارگروهی برای
تدوین نظام نامه اینترنت اشیا خبر
داد و گفت :بر اساس این نظام نامه،
آن هایی که اینترنت اشیا را نصب
می کنند ،مانند مشترکان کشاورزی
و صنعتی ،به میزانی که بارشان را
کــاهــش مــی دهــنــد ،از وزارت نیرو
پاداش می گیرند.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر
دربــاره اقدامات انجام شده در این
زمینه گفت :اکنون برخی مشترکان
بــه صــورت پراکنده بــه ایــن فناوری
مجهز شده اند ،اینترنت اشیا در ستاد
شرکت توزیع برق خراسان شمالی
نیز نصب و  20ساختمان اداری در
این استان به این فناوری مجهز شده
است.
وی افزود :در تهران بزرگ نیز تجهیز
 20ســاخــتــمــان اداری آغـــاز شــده
و شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بــرق غرب
مازندران نیز برای این موضوع اعالم
آمادگی کــرده است.احمدی یزدی
اظــهــار کــرد :ایــن ســه شرکت بــرای
اتــصــال بــه اینترنت اشیا بــه صــورت
آزمایشی انتخاب شــده انــد؛ نتیجه
اجرای این طرح پس از مدتی بررسی
و در همه ساختمان های دستگاه های
اداری اجرا می شود تا از این طریق
مصرف برق در ساختمان های اداری
را به حداقل برسانیم.

فراخبر
عضوهیئتعاملسازمانفناوریاطالعاتبهخراسانخبرداد:

تقسیم کاردستگاه های اجرایی
درحوزه اینترنت اشیا

حاجیان  -عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به
تدوین سند ونقشه راه توسعه فناوری اینترنت اشیا در کشور خاطرنشان
کرد  :اینترنت اشیا امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مانند چین،
آمریکا ،کره جنوبی ،انگلیس ،هند و ...مورد توجه جدی قرار گرفته و در
ایران نیز چشم اندازهایی برای توسعه این فناوری ترسیم شده است ،از
جمله می توان به تدوین نقشه راه وسند توسعه این فناوری اشاره کرد که
اکنون در پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطالعات کشور دنبال می شود
وسازمانفناوریاطالعاتنیزدرتدوینراهبردهایآننقشداشتهاست .
خسرو سلجوقی در گفت و گو با خراسان افزود :در این زمینه یک گزارش
راهبردی نیز مطابق با نقشه راه تدوین شده که طی آن  ،برنامه عمل همه
دستگاهها درحوزهاینترنتاشیامشخصشدهاستوبهنوعیتقسیمکار
دستگاهی برایدستگاههایمختلفاجراییازجملهوزارتصنعت،معدن
و تجارت ،وزارت نیرو   ،وزارت ارتباطات و...در زمینه اینترنت اشیا انجام
شده است .وی با اشاره به کاربردهای فناوری اینترنت اشیا افزود :یکی از
مهم ترین موارد کاربرد این فناوری کاهش مصرف انرژی است به طوری
کهمااگربتوانیمازفناوری iotدرحوزهکاهشمصرفانرژیبهویژهکاهش
مصرفبرقاستفادهکنیم،صرفهجوییقابلتوجهیدراینحوزهخواهیم
داشت برای نمونه ،کشور انگلستان چندسال قبل برای تاسیس یک
نیروگاه جدید ،به دلیل کمبود زمین با مشکل مواجه بود اما طی مطالعه
ای موفق شدند با استفاده از فناوری  iotتغییرات کوچکی در تیرهای
برق شهرلندن ایجاد کنندو همین اقدام باعث شد به اندازه یک نیروگاه
تولید برق  ،بهره وری ایجاد شود .به گفته وی  IDC ،پیش بینی می کند تا
سال  ۲۰۲۰حدود  ۲۱۲میلیارد شیء در سراسر جهان بر پایه اینترنت
اشیا کارخواهندکرد .همچنینسهمتولیدکنندگانمحصوالتوخدمات
اینترنتاشیانیزتا۳۰۰میلیارددالرخواهدرسیدوعمدت ًااینمبلغمختص
حوزهخدماتاست.بنابراین،پیشبینیمیشودمبلغ 1.9تریلیوندالر از
اینترنتاشیا ،ارزشافزودهبرایاقتصادجهانیحاصلشود.

تشخیصویروسهایمنتقلشدهازپشهدرکمترازیکساعت
ایسنا  -محققان دانشگاه پــردو موفق به ابــداع یک
حسگر زیستی ارزان شدهاند که میتواند ویروسهای
منتقل شده از نیش پشه را به سرعت شناسایی کند.
شناسایی ویروسهای منتقل شده از پشهها حداقل
یک هفته به طــول میانجامد ،در حالی که حسگر
جدید ابداعی محققان دانشگاه پردو ،این کار را در
کمتر از یک ساعت انجام میدهد .زمانی که پشهها در

یک منطقه خاص شروع به حمل و انتقال ویروسهایی
مانند زیکا یا دنگی( )Dengueمی کنند ،اگر مقامات
بهداشتی محلی هر چه زودتر آن را شناسایی کنند،
بهتر اســت .دستگاه ابداعی فوق توسط یک تیم در
دانشگاه پـــردو( )Purdueساخته شده و دارای یک
الکترود اســت که با یک مــاده با سطح پوشش باال
پوشانده شده است.

راهاندازیسامانهخدماتارزیمحصوالتفناوریدرکشور
با راهانــدازی سامانه خدمات ارزی کلیه فرایندهای
اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی حوزه فعاالن فناوری
اطالعات کشور (ویژه خدمات و محصوالت نرم افزاری)
در بستر خدمات الکترونیکی انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،خدمات ارزی این سامانه شامل دو
گروه سازما نهای دولتی و حاکمیتی ،شرکتهای

خصوصی و شرکتهای نوپا ( )startupخواهد بود که
فعالیتها و حوزههای خدماتی و محصوالت مختلف در
این حوزه را شامل میشود.
مــتــقــاضــیــان در مــرحــلــه اول ب ــای ــد بـــــرای ثبت
نــــام از ط ــری ــق س ــام ــان ــه ایــنــتــرنــتــی بـــه نــشــانــی
 /http://nasr.irannsr.orgاقدام کنند.

...

کوتاه از جهان علم
با ۳۰۰هزار دالر به فضا سفر کنید
مهر  -شرکت فضایی متعلق بــه جــف بزوس(صاحب
خرده فروشی آمازون) اعالم کرده قیمت بلیت های سفر
توریستی به مدار زمین بین ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار دالر است.
فروش این بلیت ها از سال آینده آغاز می شود .ثروتمندان
سراسر جهان اکنون منتظر شرکت بلواوریجین هستند تا
سفرهای توریستی خود را آغاز کند .این شرکت که به جف
بزوس (مدیر آمازون) تعلق دارد ،اعالم کرده هزینه سفر با
فضاپیمای نیوشپارد  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزاردالر است .بلیت
های سفر با فضاپیمای بلواوریجین از سال آینده به فروش
می رسد .راب میرسون نایب رئیس این شرکت اعالم کرده
بلواوریجین قصد دارد پرواز آزمایشی همراه خدمه را به
زودی آغاز کند .اما او به جزئیات دقیق تر بازه زمانی انجام
تست اشاره نکرده است .بلواوریجین آخرین پرواز آزمایشی
خود را در ماه آوریل انجام داد و به ارتفاع  ۳۵۱هزار فوت
باالتر ازسطح زمین رفت .هرچند بلیت ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار
دالری کمی گران است اما عجیب نیست.

تالش ناسا برای شناسایی سیارات مشابه
زمین
فارس  -ناسا قصد دارد از تلسکوپ فضایی جیمز وب برای
شناسایی سیاراتی در فضا استفاده کند که شباهت هایی به
زمین دارند و ممکن است حیات در آن ها هم وجود داشته
باشد .ناسا همزمان با تالش خود برای شناسایی سیاراتی
که شرایط زیستی مشابه کره زمین دارند ،ماهواره ای به
نام )Transiting Exoplanet Survey Satellite )TESS
را نیز در آوریل امسال به فضا پرتاب کرده است .قرار است
تلسکوپ جیمز وب هم برای انجام وظایف محوله به کمک
ماهوارهیادشده بیایدوباتهیهعکسهایدقیقبهشناسایی
سیاره هایی که وضعیتی مشابه زمین دارند ،کمک کند.

ادارات باز و بدون دیوار بهره وری را پایین
می آورند
فارس  -حذفدیواروفضاهایشخصیازمحلکاروادارات
باعث ایجاد موانع بیشتری به منظور پیشبرد امور می شود و
میزانهمکاریجمعیوبهرهوریراکاهشمیدهد.بررسی
های انجام شده در این زمینه توسط موسسه فورچون روی
 500کارمند که در شرایط متفاوت کاری به سر می بردند،
نشان می دهد که حذف دیوار از محیط کار میزان تعامالت
چهره به چهره را تا  70درصد کاهش می دهد .همین کار
باعثمیشودمیزانتعامالتایمیلیدراینشرایطبین22
تا 56درصدافزایشیابد.

افزایش فروش انواع رایانه در جهان پس از
 6سال برای اولین بار
فارس  -بررسی های دو موسسه آی دی سی و گارتنر نشان
می دهد ،برای اولین بار پس از شش سال ،میزان عرضه و
فروش انواع رایانه های شخصی افزایش یافته است .آمار
یادشده که مربوط به سه ماهه دوم سال  ۲۰۱۸است نشان
دهنده این رشد است .بر اساس آمار آی دی سی  ،افزایش
فروش رایانه های شخصی طی مدت یادشده نسبت به سه
ماهه دوم سال  ۲۰۱۷برابر با  2.7درصد بوده است .اما
آمار شرکت گارتنر نشان می دهد میزان افزایش فروش
رایانه های شخصی از 1.4درصد فراتر نمی رود .به هر حال
و به رغم تفاوت های آماری موجود ،داده های ارائه شده
توسطهردوشرکتازافزایشمیزانفروشانواعرایانههای
شخصی خبر می دهد.

چینیها 27ساعت در هفته آنالین هستند
فــارس  -براساس گــزارش اعــام شــده چینیها به طور
میانگین  27ساعت در هفته را صرف اینترنت می کنند.
طبق یک گــزارش جدید ،چین در سال گذشته 40.74
میلیون کاربر اینترنتی داشته اســت .براساس گزارش
«چاینا دیلی»  ،چینیها به طور میانگین  27ساعت (تقریبا
 16درصد) از وقتشان را در هفته صرف اینترنت میکنند.
در مجموع 398میلیون کاربر چینی از خدمات پخش زنده
اینترنت استفاده کردهاند و در گزارش اعالم شده در این
زمینه پیش بینی شده که این رقم تا سال  2019به باالی
 500میلیون کاربر خواهد رسید.
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