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لپ تاپ های بازار با قیمت کمتر از 
یک میلیون و ۳۰۰  هزار تومان 

 در آبان مــاه با توجه به وضعیت پرنوســان بازار،  �
برخــی از لپ تاپ ها با افزایش قیمت و تعدادی دیگر 
با کاهش قیمــت روبه رو شــده اند و همین موضوع 
سبب شــده بعضی از مدل ها از دسترس خارج شوند 
و به قول معروف موجودی آنها به اتمام برسد. البته 
مدل های جدید نیز جایگزین نسل های قبلی شده اند و 
همین امر باعث می شود برخی از مدل های قبلی افت 

قیمت داشته باشند. 
 Aspire E5-572

بــه گزارش زومیت، از مزایای این لپ تاپ با قیمت 
یک میلیون و ۲۷۰  هزار تومان می توان به صفحه کلید 
ارگونومیک، تاچ پد بزرگ و پورت هــای کامل نام برد. 
اما نمایشــگر این لپ تاپ راضی کننده نیست. البته با 
توجه به محــدوده قیمتی، این لپ تاپ مشــخصات 
فنــی خوبــی دارد و می توانــد بــه کمــک پردازنده 
Core i3، رم چهارگیگابایتــی و پردازنــده گرافیکــی 

دوگیگابایتی کارهای شما را انجام دهد. 
 Essential G5080

این لپ تاپ خوشــبختانه از پورت های کامل بهره 
برده و شــارژدهی مناســبی دارد. محصوالت ســری 
G لنوو در مجموع نســبت به قیمــت خود طراحی 
قابل قبولی دارند. این دستگاه به پردازنده کم مصرف 
Core i3 اینتل، چهار گیگابایت رم و پردازنده  گرافیکی 
دوگیگابایتی مجهز شــده اســت. قیمــت آن در بازار 

یک میلیون و ۲۵۰  هزار تومان است. 
 E4070

ایــن لپ تاپ از دو پــورت یو اس بــی۲ و دو پورت 
یو ســی بی ۳ بهره می برد و طراحی جذابــی دارد. از 
خوبی هــای دیگر این دســتگاه می توان بــه باتری با 
شارژدهی مناســب، قیمت مقرون به صرفه و کیبورد 
و تاچ پد بسیار خوب آن اشاره کرد. البته برخی کاربران 
از محل قرارگیری کلیدهای Fn و Ctrl در این لپ تاپ 
راضی نیستند. این لپ تاپ لنوو با توجه به مشخصات 
فنی و قیمت ۹۹۵  هزار تومانی اش، به سادگی از عهده 

کارهای روزانه شما برمی آید. 
 e E5-571-35D6فAspir

از مزایــای این لپ تاپ با قیمــت یک میلیون و ۱۶۰  
هزار تومان می توان به صفحه کلید ارگونومیک، تاچ پد 
بزرگ و پورت های کامل نام برد. پردازنده این دستگاه 
ضعیف  است و به یک پردازنده گرافیکی مجتمع اینتل 
اچ دی بدون حافظه  گرافیکی مجزا مجهز شده است. 

اینسپایرون ۳۵۴۲ 
سری اینسپایرون جزء محصوالت مقرون به صرفه 
دل، به شــمار می رود که در ســال های نه چندان  دور 
فروش بسیار خوبی داشتند. مشخصات این دستگاه با 
محصوالت مشــابه دیگر شرکت ها در این بازه قیمتی 
تفــاوت چندانی ندارد و از جمله مزایای اینســپایرون 
۳۵۴۲ می توان به باتری خوب، دو پورت یو اس بی۳ و 
دو پورت یواس بی۲ و کیبورد و تاچ پد با کیفیت اشاره 

کرد. قیمت این دستگاه ۸۸۰  هزار تومان است. 
 Pavilion 15-n264se

شرکت اچ پی در اکثر رده های قیمتی لپ تاپ های 
جذابی دارد و ســری جدید محصــوالت پاویلیون در 
کنار طراحی زیبا از جدیدترین ســخت افزار موجود نیز 
بهــره می برند. یکی از دالیــل عالقه مندی کاربران به 
لپ تاپ های اچ پی را باید ســبک طراحی و رنگ بندی 
متنوع آنها دانســت. این لپ تــاپ رنگ بندی متنوعی 
دارد. از مشخصات لپ تاپ های جدید پاویلیون اچ پی، 
ضخامت و وزن کم اســت که می تواند برای یک مدل 
۱۵٫۶اینچی مناسب باشد. اچ پی برای کاهش مصرف 
انرژی و قیمت دســتگاه به سراغ یک پردازنده  پنتیوم 
کم مصرف ســری U از اینتل رفته اســت. قیمت این 

محصول یک میلیون و ۲۰  هزار تومان است. 
 X453MA

یکی از لپ تاپ های زیبا X453MA نماینده شرکت 
ایسوس اســت که برخالف بســیاری از لپ تاپ ها، از 
نمایشــگر ۱۴اینچی با رزولوشن ۱۳۶۶در ۷۶۸ پیکسل 
بهره می برد. البته این دســتگاه نیز جــزء پایه ای ترین 
لپ تاپ های ایســوس به شــمار مــی رود و کاری جز 
انجام امور عادی روزانه نباید از آن انتظار داشت. ولی 
همواره محصوالت ایســوس حرف هــای زیادی برای 
گفتن دارند و باید یادتان باشــد اگر دنبال یک دستگاه 
ســبک و ارزان قیمت هستید این مدل می تواند همراه 
خوبی باشد. به دلیل مجهزشدن X453MA، پردازنده  
ســلرون اینتــل، دو گیگابایــت رم و حافظه  گرافیکی 
مجتمع می تــوان تنها روی عملکــرد آن برای انجام 
کارهای معمولی حســاب کرد. این لپ تاپ با قیمتی 

حدود ۸۷۰  هزار تومان به فروش می رسد.

بازار رویداد

آى تى سه شنبه    26 آبان 1394سال سیزدهم    شماره 2450 

ضریب رشد استارت آپ های ایرانی 
در حد متوسط جهانی

مهــر: به گفتــه رئیــس دانشــکده کارآفرینی  �
دانشــگاه تهران، بــه ازای هر صــد ایرانی، هفت 
استارت آپ در کشور وجود دارد که این آمار از تمام 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باالتر 
و تقریبا نزدیک به سطح جهانی است. محمدرضا 
زالی دراین باره بیان کرد: شــرکت های استارت آپی 
معموال شــرکت هایی هســتند که کمتر از ۴۲ ماه 
از عمــر فعالیــت آنها می گــذرد و بنابــر گزارش 
دیده بــان جهانــی کارآفرینی، نــرخ فعالیت های 
نوظهور، براساس آمار در سال ۲۰۱۴ هفت درصد 
بوده اســت. او افزود: پیش بینی می شود این آمار 
در پایــان ســال ۲۰۱۵ هم زمان با برداشته شــدن 

تحریم ها به حدود ۹ درصد افزایش یابد. 

پایان عصر  رایانه های شخصی 
تیــم کــوک، مدیرعامل شــرکت اپل  � فارس: 

معتقد است دیگر پایان عصر رایانه های شخصی 
فرارســیده و  ای پدها و آیفون ها همه گیر خواهند 
شــد. براســاس گزارش تلگراف، بــه اعتقاد او، 
به ویــژه تبلت هایی که با نصــب صفحه کلید به 
نوت بوک شبیه می شوند، برای انجام امور اداری 
هم به سادگی امکان استفاده دارند و اضافه شدن 
قلم هوشــمند به برخی از آنها می تواند شــیوه 
اســتفاده از آنهــا را متحول کند. او گفته اســت: 
در ســال های آینده، تبلت هــا و تلویزیون هایی با 
امکان اتصال به اینترنت، به توانمندسازی و رشد 
شرکت های تجاری کمک شایانی خواهند کرد. او 
افزود: iPad Pro جایگزینی خوب برای نوت بوک 
یا رایانه های شــخصی بســیاری از مردم است و 
روزی خواهد رســید که مردم غیر از گوشی های 
هوشمند، به چیز دیگری نیاز نداشته باشند. مدیر 
اپل همچنین پیش بینی کرد با عرضه گوشی هایی 
کــه نمایشــگرهای بزرگ تــری دارنــد، اقبال به 
تبلت هایی که نمایشگر کوچک دارند، کمتر شود. 

راه اندازی سرویس نقشه بومی 
کشور روی موتور جست وجوی ملی

مدیر پروژه ملی موتور جست وجوگر  � شــرق: 
پارســی جو، از راه اندازی اولیــن و تخصصی ترین 
سرویس نقشــه بومی کشــور روی این جویشگر 
ایرانی خبر داد. علی محمدزارع بیدکی، با اعالم 
ایــن خبر افزود: درحال حاضــر بیش از ۵۳۰ الیه 
مختلف اطالعاتی در ساختار اصلی ۴۰۰ شهر بر 
روی سرویس نقشــه موتور جست وجوگر بومی 
بارگذاری شــده و به تدریج انواع الیه های متنوع 
اطالعــات مکانی دیگر نیز بــه آن اضافه خواهد 
شد. او ادامه داد: از مزایای این سامانه می توان به 
مشارکت مردم در تکمیل انواع اطالعات مکانی 
روی نقشه بومی اشاره کرد؛ به طوری که کاربران 
قادر خواهند بــود مکان هــای موردنظر خود را 
روی نقشه ثبت و اطالعات توصیفی و تکمیلی و 
حتــی عکس را به آن اضافه کنند. به گفته او این 
نقشــه، ظرفیت تغییر و به روزرسانی را به وسیله 
کاربــران خواهد داشــت؛ به این ترتیــب که پنل 
مدیریت داده های کاربران تحت عنوان «اطالعات 
من» در نقشــه بومی وجــود دارد و اطالعات به 
وســیله افراد تکمیل یا حتی حذف می شــود. او 
گفــت: کارتوگرافی منحصربه فــرد و آیکون های 
ویژه برای عوارض مختلــف از دیگر قابلیت های 
سرویس نقشه این موتور جست وجوگر است و در 
این ســرویس کاربران می توانند نقشه هر شهر و 
روستای ایران را به صورت مجزا و تفکیکی چاپ 

یا در سایت و وبالگ شخصی قرار دهد. 

عدم انسداد پیام  رسان های 
موبایلی به نفع اپراتورها 

تســنیم: به گفته معاون بررســی های فنی و  �
صدور پروانه رگوالتوری، تاکنون هیچ اپلیکیشــن 
پیام رســانی به دلیل جبران ضرر و زیان درآمدی 
اپراتورهای موبایل مســدود نشــده و از این پس 
هــم نخواهــد شــد و اپراتورها باید به ســمت 
تطبیــق و درآمدزایــی از محل دیتــا پیش روند. 
صادق عباسی شاهکوه، دراین باره بیان کرد: آمار 
رشد گوشی های هوشــمند از سال گذشته نشان 
می دهد تعداد آنها به باالی ۲۰  میلیون دســتگاه 
رسیده و به عبارتی ۲۵ تا ۳۰ درصد مشترکان کل 
شــبکه موبایل کشور گوشی هوشــمند دارند. او 
گفت: البته این در حالی است که برخی مشترکان 
دو یــا بیــش از دو ســیم کارت در گوشــی خود 
دارند که در این صورت شــاید آمار گوشــی های 
هوشمند برحســب تک ســیم کارت بیش از این 
شــود. او افــزود: درحال حاضــر نرم افزارهــای 
پیام رسان متعددی در اپ اســتورها برای دانلود 
و اســتفاده وجود دارد و مشــترکان موبایل نیز از 
آنها اســتفاده می کنند که قطعا موجب کاهش 
درآمدهــای اپراتورها از محل پیامک می شــود و 
اگر این پیام رســان ها قابلیت برقراری تماس هم 
داشته باشــند در حوزه درآمدهای مکالماتی نیز 
تأثیرگذار خواهد بــود. او ادامه داد: اما از طرفی 
با رواج برنامه های کاربردی موبایل، مصرف دیتا 
بــاال رفته و از این حیث ممکن اســت در ابتدای 
کار، اپراتورهــا با ضرر و زیان مواجه شــوند، اما 
در بلندمدت که کســب وکار آنها به ســمت دیتا 

می رود، وضعیت شان درست می شود.

سیاســت جغرافیامحور آســیا، برای اینکــه بتواند 
برهم خوردن تعــادل قدرت منطقه را مهــار و از وقوع 
جنگ جلوگیری کند، به راه حل هایی که فناوری - نرم افزار 

کاربردی- می تواند پیش روی آن بگذارد، نیاز دارد. 
آســیا در گذشته برای زمانی طوالنی  و خیلی بیش از 
آنچه خیلی ها توقع آن را داشــتند، صلح را تجربه کرده 
اســت. بی گمان سیاســت مداران به دلیل نگرانی درباره 
سقوط کره  شمالی، رقابت تسلیحات هسته ای در منطقه 
یا کشــمکش در دریــای جنوب چین بیــش از حد تقال 
می کنند، اما به هرحال این شغل آنهاست. در هر صورت، 
هیچ کدام از این داســتان های کابوس وار رخ نداده است، 
بنابراین نگرانی درباره چیست؟ به طور حتم آسیایی ها تا 
االن امنیت را خیلی خوب برقرار کرده اند، اما همان طور 
که هر ســرمایه گذاری می داند، عملکرد گذشــته لزوما 

دلیلی بر اثبات عملکرد آینده نیست. 
«صلح آســیا» به  دلیل توجه کل منطقه به سیاست 
جغرافیامحور میسر شــده است. صرف نظر از خواسته 
عمومی برای اجتناب از جنگ در بخشی از جوامع مدنی 
آســیا، مجموعه ای از سیاســت گذاری های منطقه ای، 
سیاست هایی که مانع جنگ می شوند و تعهدات ایاالت 
متحــده برای ایجاد امنیت در منطقه، مواردی هســتند 
که از وقوع درگیری های مرسوم قومی، مثل رقابت های 
تســلیحاتی یا درگیری های حلقوی جلوگیری کرده اند. 
جــوی که به خاطــر نبود جنگ و امنیــت پایدار در یک 
فاصله زمانی ۳۰ســاله یا بیشــتر در منطقه حکمفرما 
بوده، فرصتی برای شــکوفایی اقتصادی به آســیا داده 
است. اکنون آسیا با وجود فناوری - نرم افزار کاربردی- 
نوآورانه، شــرکت های برپاکننده قابل رقابت در ســطح 
جهانــی و ســرمایه گذاری های مخاطره انگیز روزافزون، 
ثروتمنــد اســت. پرکیــن (Preqin)، یــک بنــگاه دالل 
اطالعات، بــرآورد می کند این نوع ســرمایه گذاری های 
مخاطره انگیز در آســیا تا سال ۲۰۱۴ به ۱۰٫۵ بیلیون دالر 
رسیده اســت. فناوری - نرم افزار کاربردی-، نوید این را 
می دهد که عامل رشــد آینده آسیا باشــد و می توان به 

موفقیت آن تاکنون، به  عنوان نوعی پاداش صلح نسل 
گذشته نگریست. با وجود این، امروزه گرایش به سیاست 
جغرافیامحور در تاریخ آســیا، ثبات کمتری دارد. برخی 
رهبران آســیا پایداری قدرت ایاالت متحده را به چالش 
می کشــند و با احتیاط مراقب این مســئله هســتند که 
منطقه تحت سلطه چین می تواند چطور به نظر برسد. 
نبود اعتماد بین دولت های آسیایی نیز عموما زیاد است 
که این مســئله منجر به نوســازی ارتش و لشکرآرایی 
دفاعی حتی از طریق متحدان آمریکایی می شود. چیزی 
که در رأس این گرایش های سیاســی جغرافیایی وجود 
دارد، پراکنده شدن قدرت است، شهروندان بیش ازپیش 
در حال قدرتمندشــدن هســتند و میهن پرستی همواره 
وجــود دارد. تمام این مســائل توانایــی دیپلمات ها و 
سیاســت مداران را در مدیریت ۳۰ ســال آینده آســیا با 
همان زبردستی که ۳۰ سال گذشته را مدیریت کرده اند، 
مورد بحث قرار می دهد. نظریه سیاست جغرافیامحور، 
 (Henry Kissinger) براساس نظریه هنری کیســینجر
عرف شــده است؛ یعنی وســعت دید نخبگان سیاست 
خارجی و حکومت های مردمی از یک منطقه جغرافیایی 
که براســاس عوامل جغرافیایی و جمعیتی آن منطقه، 
این مــردان یا زنان بزرگ، تصمیم هــای بزرگ می گیرند 

و سیاســت خارجی آن منطقــه را طراحی می کنند. اما 
همین طــور که قدرت منتقل و هم راســتایی منطقه نیز 
دگرگون می شود و ارتش ها پابه پای فعالیت شهروندی 
رشد می کنند، فناوری - نرم افزار کاربردی-  هم می تواند 

نقش مهمی در حفظ آرامش آسیا بازی کند. 
این نظریه که فنــاوری - نرم افزار کاربردی- می تواند 
موضوع هایی مثــل جنگ و صلح را تحت تأثیر خود قرار 
دهد، درحال حاضر از مرز اثبات جنبه مفهومی عبور کرده 
است. شرکت های برپاکننده فناوری - نرم افزار کاربردی- 
به کاهش هزینه و افزایش پوشــش جهانی ماهواره ها 
به اندازه ای کمک می کنند که نه تنها در افزایش قابلیت 
ردیابی دقیــق و بی وقفه ناوگان دریایــی، بلکه به طور 
بالقــوه در قابلیت ردیابی قاچــاق غیرقانونی نیز مدعی 
هستند. تجزیه و تحلیل اطالعات مهم سیستم عامل های 
رســانه های اجتماعی برای تشــخیص نواحی اصلی ای 
که در زمان وقوع فجایع انســانی نیاز به کمک دارند، از 
هایتی تا ژاپن اســتفاده شده اســت. در آگوست امسال 
گروهی از مهندسان و سرمایه گذاران شرکت «سیلیکون 
والی»، با پناهندگان سیاســی کره  شمالی در گردهمایی 
برنامه نویسان رایانه ای پیرامون یک سؤال اصلی دور هم 
جمع شــدند: چطور می توانیم اطالعات بیشتری از کره 

 شــمالی به دســت بیاوریم و اطالعات بیشتری وارد این 
کشور کنیم؟ 

ایــن مثال هــا فقط تلنگــر کوچکی از ظاهــر بالقوه 
فناوری - نرم افــزار کاربردی- در تأثیر گذاری مطلوب آن 
بر سیاست جغرافیامحور است. این روزها راه حل اصلی 
بی ثباتی بالقوه در آسیا مواردی مثل حل وفصل مشکالت 
مربوط بــه اقدامات مشــترک (اینکه چطــور همکاری 
کنند؟)، شفاف ترکردن افزایش تجهیزات نظامی (اینکه 
چطور تعبیــر صحیحی از تهدیدها داشــته باشــند) و 
مدیریت کردن نقاط قابل اشــتعال منطقه، از شبه جزیره 
کره تا شــرق و جنوب دریای چیــن (اینکه چطور مرزها 
و سرزمین های در حال ســتیز را با اطمینان کنترل کنند) 
اســت. با توجه به اعتراض های بزرگی که ســال گذشته 
در هنگ کنگ و تایپه مشــاهده کردیم، می توان این  طور 
استنباط کرد که شاید چالش روبه رشدی در حال هدایت 
تعامل بیــن جنبش های بــزرگ اجتماعی و سیاســت 
خارجی است (اینکه چطور در حین جلوگیری از بی ثباتی 

منطقه به حقوق سیاسی احترام گذاشته شود). 
این موارد، چالش های بزرگی هستند که مرزبندی های 
بزرگی دارند و با اینکه خود فناوری - نرم افزار کاربردی- 
نمی تواند راه حلی برای مســائل سیاســی باشــد، ولی 
می تواند به دست های آنهایی که صلح را به جنگ و یک 
نظام قانون مدار را به نابسامانی ترجیح می دهند، قدرت 
ببخشــد. در عصری که عوامل مختلف زیادی می تواند 
«صلح آسیا» را به هم بزند، سیاست جغرافیامحور نباید 
فقط به عهده دیپلمات ها و سیاست مداران گذاشته شود. 
شــاید حداقل یک بار فناوری - نرم افزار کاربردی- بتواند 
به جلوگیــری از به هم خوردن صلح از جنبه سیاســت 

جغرافیایی کمک کند. 
*عضو اعزامی مرکز امنیت نوین آمریکا و عضو شورای 
امور بین الملــل روابــط خارجی اســت. او در ایجاد 
پیوند بین روابط بین الملل آســیا با فناوری - نرم افزار 

کاربردی- و تدابیر سیاسی تخصص دارد. 
منبع:  نشنال اینترست

 شــاخص توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات _ 
ICT Development Index _ یا به اختصار IDI، عبارت 
است از شاخص منتشرشده از سوی اتحادیه بین المللی 
مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق 
بین المللی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات. اینک 
اتحادیه جهانی مخابرات رتبه ایران را در زمینه شاخص 
اســتفاده و کاربران فناوری اطالعــات و ارتباطات، ۱۱۶ 
در دنیا اعالم کرده اســت. احمد نخجوانی، کارشناس 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات، این آمــار را ارائه کرده و 
در گفت وگو با مهر گفته اســت: براساس شاخص های 
توســعه ارتباطــات و فناوری اطالعات، رتبــه ایران در 
جهان ۹۴ اســت و در میان کشورهای درحال توسعه و 
پس از کشــورهایی مانند فیجی و مغولستان و کمتر از 

ضریب متوسط جهان قرار دارد. 
شــاخص IDI، ابــزار باارزشــی بــرای محک زدن 
مهم ترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطالعاتی است. 
IDI استانداردی است که دولت ها، متصدیان ارتباطات 

و فنــاوری اطالعات، آژانس های توســعه، محققین و 
دیگر بازیگــران این حوزه می توانند بــرای اندازه گیری 
شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد ارتباطات و فناوری 
اطالعات در کشــورهای مختلف به کار برند. شاخص 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در ۱۱معیار و در سه 
شاخه دسترســی، مصرف و مهارت ها گروه بندی شده  
است. تلفن ثابت، تلفن همراه، پهنای باند بین المللی، 
خانوارهایــی که رایانــه و اینترنــت دارند بــه عنوان 
زیرشــاخص های دسترســی، کاربــران اینترنت، پهنای 
باند ثابــت از طریق کابل و پهن بانــد موبایل به عنوان 
زیرشــاخص های مصرف و در نهایت میزان بزرگساالن 
باســواد، میزان ثبت نام در مقطع دوم تحصیلی (مثال 
مقطع راهنمایی یا دبیرستان) و میزان ثبت نام در مقطع 
ســوم تحصیلی (مثال مقطع دبیرستان یا دانشگاه) به 
عنوان زیرشــاخص های مهــارت در نظر گرفته شــده 
اســت. شــاخص مهارت ها وزن کمتری در اندازه گیری 
IDI دارد. نخجوانــی بیان می کند: ایــران با قرارگرفتن 

در رتبه ۱۱۶دنیا در زمینه شــاخص اســتفاده و کاربری 
ارتباطات و فناوری اطالعــات، جایگاه مطلوبی ندارد؛ 
زیرا در زمینه شاخص دسترسی به ارتباطات و فناوری 
اطالعــات رتبه ایران ۸۲ اســت و در زمینه مهارت در 
جایگاه شصت وهشتمین کشور جهان قرار گرفته است 
و این نشان می دهد ایران در قیاس با جایگاه نامناسب 
گفته شده، به لحاظ مهارت مردم کشور در استفاده از 
ارتباطات و فناوری اطالعــات اوضاع بهتری دارد. به 
گفته او، دراین میان آنچه باعث شــده ایران به لحاظ 
توسعه شاخص کاربری وضعیت خوبی نداشته باشد، 
اســتفاده از ارتباطات و فناوری اطالعات در دسترسی 
به خدمات الکترونیک برای شهروندی، زندگی روزمره 
و خدمات دولتی یا اصطالحا بخش عمومی اســت؛ 
به طوری که براســاس شــاخص های ITU، دسترسی 
بــه زیرســاخت های ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
مهارت های مردم، به نسبت، شــرایط بهتری دارد. او 
Fix Broad- همچنین ضریب نفــود باند پهن ثابت یا

band در جهــان را ۹٫۸ درصد و ایــن رقم در ایران را 
برابر با متوســط جهانی می داند و می افزاید: براساس 
آمار ســال ۲۰۱۳ بانک جهانی، ایران به لحاظ ضریب 
نفوذ اینترنت ثابت (Fix Broadband) رتبه ۱۱۵ جهان 
را دارد و بــه لحاظ میزان پهنای باند به ازای هر کاربر، 
در رتبــه ۱۵۸ جهان قرار گرفته اســت. او در ادامه به 
تحقیقات انجام شده از سوی بانک جهانی درباره ۸۶ 
کشــور جهان در ســال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ اشاره کرده 
و گفته اســت: ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ پهنای 
باند ثابت، ۱٫۴۵ درصد رشد اقتصادی برای کشورهای 
درحال توســعه به ارمغــان آورده اســت. او افزود: 
براساس گزارش های رسمی منتشرشده، تأثیر باندپهن 
ثابت در کشورهای توسعه یافته ۱٫۱۹ درصد محاسبه 
شده اســت و پیش بینی می شود با اجرائی شدن مفاد 
پروانه اپراتورهای ارتباطات ثابت -FCP - نیز تغییرات 
درخور توجهی در توســعه باند پهن ثابت در کشــور 

ایجاد شود.

شفقنا: گروه مشــهور هکرهای ناشــناس علیه گروه 
تروریســتی داعش اعالن جنگ کرد. این گروه هکری
- که از روی ماســک های خود شناســایی می شوند- 
در واکنــش به حمالت این گروه تروریســتی به مردم 
پاریس علیه این گروه اعالن جنگ تمام عیار کرد و قول 
داد تک تک سربازان سایبری این گروه تروریستی را به 
دام خواهد انداخت.  به گزارش راشــاتودی، این گروه 
با انتشــار فیلمی در یوتیوب قول داد همه ســربازان 
داعش در فضای مجازی، اعم از کســانی که برای این 
گروه تکفیری سربازگیری می کنند یا فیلم ها و تصاویر 
خشــن آن را پخش می کنند یا حتی بــه طرفداری از 
داعــش در فضای ســایبری حضــور دارنــد، به دام 
بیندازد. سخنگوی گروه هکرهای ناشناس که ماسک 
Guy Fawkes را بــر چهره داشــت اعــالم کرد قول 

می دهیم یک جنگ تمام عیار و بزرگ ترین نبرد سایبری 
را که در عمرتان دیده اید، علیه داعش به راه بیندازیم. 
ایــن هکر ناشــناس همچنین به داعش هشــدار داد 
آماده وسیع ترین حمالت سایبری باشد. وی همچنین 
خواســتار اتحاد بشریت علیه این گروه تروریستی شد. 
ایــن گــروه در ویدئوی خود خطاب بــه داعش گفت 
در سرتاســر جهان به دنبال شــماییم و اجازه گریز به 
شــما نمی دهیم. در یک سال گذشــته گروه هکرهای 
ناشــناس بسیاری از حساب های توییتری داعش را در 
این شــبکه اجتماعی از کار انداخته اســت. براساس 
آمارهای مجله معتبر فارین پالیسی، این گروه توانسته 
در سال گذشته ۱۴۹ وب سایت داعش، پنج هزارو ۹۰۰ 
فیلم و ۱۰۱ هزار حســاب اصلــی داعش را در توییتر و 

دیگر شبکه های اجتماعی از میان ببرد. 

آیا «نرم افزار کاربردی» می تواند در ایجاد صلح نقشی داشته باشد؟ 

نقش فناوری در حفظ تعادل قدرت در آسیا
وان جکسون* . ترجمه: فرنگیس رحیق

گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات از شاخص توسعه کاربری فناوری اطالعات
رتبه 94 ایران در میان 116 کشور دنیا

انتخاب:  فوربس نوشت: مهاجمان پاریس از پلی استیشن 
چهار برای ارتباط با یکدیگر اســتفاده می کردند. بعد از 
حمالت روز جمعه در پاریس  مقامات امنیتی فرانســه 
در مقــر یکی از اعضای داعش در بروکســل بلژیک، یک 
دستگاه پلی استیشــن۴ پیدا کردند که به وسیله عوامل 
داعش برای برقراری ارتباط با دیگر تروریست ها استفاده 
شــده اســت. ظاهرا علت انتخاب این کنسول، دشواری 
ردگیــری ارتباطــات صورت گرفته از این طریق اســت، 
به گونــه ای که این کنســول برای تروریســت ها حتی از 
برنامه همراه واتس آپ هم ایمن تر بوده است. هم زمان 
بــا عرضه نســل جدید کنســول های بــازی بحث های 
زیــادی درباره میزان رعایت حریم شــخصی کاربران در 
آنهــا صورت گرفت و درحالی کــه برخی صاحب نظران 
از ســهولت جاسوســی از کاربران در صورت اســتفاده 

از کنســول های بــازی پلی استیشــن و ایکس باکــس از 
طریق ابزاری مانند دوربین آنها ســخن می گفتند، برخی 
دیگر هم معتقد بودند ممکن اســت ردگیری ارتباطات 
کاربران از طریق آنها، آســان نباشد. حال به نظر می رسد 
تروریســت های داعش، کنســول بازی پلی استیشن۴ را 
ایمن تر از گوشی های رمزگذاری شده و دیگر برنامه های 
ایمن می دانند. هنوز مشــخص نیســت داعشی ها برای 
ارتباط با هم از طریق کنسول سونی از شبکه بازی آنالین 
پلی استیشــن یا گپ صوتی یا برخی بازی های خاص آن 
استفاده کرده اند یا روش منحصربه فرد دیگری داشته اند. 
ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، 
قبال افشا کرده بود جاسوسان این آژانس و سیا در فضای 
بازی هایــی ماننــد World of Warcraft حضور دارند تا 

تروریست ها را شناسایی کنند.

اعالن جنگ هکرهاى ناشناس 
علیه گروه تروریستى داعش

استفاده داعش از «پلى استیشن 4» 
براى برنامه ریزى حمالت پاریس 

اپراتور ســوم ارتباطی کشــور به تازگی با ارســال 
پیامکــی به کاربران خود، از ارائه بســته جدیدی خبر 
داده است. رایتل در روزهای گذشته با ارسال پیامکی 
به مشترکان از ارائه بســته جدیدی خبر داده و اعالم 
کــرده اســت: «مقرون به صرفه ترین بســته مصرفی 
۳۰روزه اینترنــت همراه کشــور با حجــم ترافیک ۳ 
گیگابایت + ۳ گیگابایت شبانه، قیمت ۱۵ هزار تومان، 
کد فعال سازی# ۴ * ۳ * ۱*۱*۱۴۲ *“این بسته از نظر 
قیمت نزدیک به یکی از بســته های قبلی رایتل است 
که با حجم ۱. ۵ گیگابایتی و به صورت یک ماهه ارائه 
می شــد و با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان از بسته های 
پرطرفدار رایتــل بود. چه در بســته های قبلی و چه 
در بســته های جدید، عالوه بر مبلغ بسته های مذکور، 

مشــترکان ملزم به پرداخت هزینه ای برای مالیات بر 
ارزش افزوده نیز هستند. با وجود این، به دنبال عرضه 
بســته جدید به ازای افزایش دوهــزارو ۵۰۰تومانی، 
قیمت حجم بســته نســبت به مورد قبلی، دو برابر 
شده اســت. دراین باره جا دارد به یک نکته نیز اشاره 
شــود و آن اینکه این بسته میان بسته های پایه اپراتور 
سوم ارائه نشده و در فهرست بسته های حرفه ای قرار 
دارد. به گزارش «ایسنا»، درحالی که پیش از این برای 
دسترسی به بسته های با سرعت باالتر و حرفه ای الزم 
بود کاربران در صورت دارابودن شرایط، اسکن مدارک 
خود را برای اپراتور ارسال کنند تا پس از رؤیت مدارک، 
مجاز به استفاده از بسته های حرفه ای شوند اما اکنون 
همگان می توانند به راحتی بسته مذکور را فعال کنند.

براى بسته اینترنتى اپراتور سوم 


