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غوغاي سایبری در راه است
چندین ســال اســت که هکرها به سازمان های  �

مهم دولتی در کشورهای مختلف حمله می کنند و 
گاهی خســارات جبران ناپذیری به سیستم های آنها 
وارد می کنند. مؤسســه تحقیقات پیشــرفته دفاعی 
آمریکا (دارپا) به تازگی اعالم کرده زمان آن رســیده 
که در این باره حرکتی انجام شــود. به همین منظور 
وزارت دفــاع آمریــکا؛ پنتاگون اقدام بــه راه اندازی 
بخشی در این سازمان به نام شناسایی سریع حمله؛ 
 (RADICS) ایزوله کــردن و توصیف خصوصیــات
کرده اســت. هدف از راه اندازی این بخش توســعه 
راهکارهــای نوین فناوری برای شناســایی ســریع و 
خنثی کردن حمالت ســایبری است. البته این برنامه 
شامل تمام حمالت نمی شود، بلکه پنتاگون به دنبال 
تهدیداتی است که به زیرســاخت های مهم آمریکا 
حملــه می کنند. آنهــا در تالش انــد بتوانند خیلی 
ســریع هرگونه تــالش تروریســت ها و هکرها برای 
ازکار انداختن سیســتم های حمل ونقل و برق رسانی 
را خنثی کنند. قرار اســت ماه آینده میالدی دارپا در 
جلسه ای با شــرکت های فعال در حوزه فناوری به 
گفت وگو بشــیند تا راه های همــکاری با آنها در این 
پروژه مهم بررسی شود. بعد از این جلسه مشخص 
می شــود دارپا روی کدام فناوری ها ســرمایه گذاری 
می کند. دو ماه پیش نیــز پنتاگون در بیانیه ای اعالم 
کرد در حال کار بر روی سیســتمی است که هرگونه 
حملــه به اطالعات کارمندان دولــت فدرال آمریکا 
و پایگاه های نظامی را در مراحل اولیه شناســایی و 

خنثی می کند. 
به گزارش خبرآنالین، هدف این برنامه مواجهه ای 
است با آنچه «قیامت ســایبری» خوانده می شود تا 
در صــورت ازبین رفتن تأسیســات زیربنایی مرتبط با 
انرژی و ســوخت، بتواند این کشور را همچنان زنده 
نگه دارد! طبق این برنامه، هفت روز طول می کشد 
تا پس از حمله، تأسیسات ضروری در سراسر آمریکا 
دوباره به فعالیت خود ادامه دهند. البته جان اورت، 
مدیــر برنامه های دارپــا می گوید اگر امــروز قیامت 
سایبری رخ دهد، چالش بزرگ امنیت ملی خواهند 
داشــت؛ چراکه عالوه بــر آســیب های اقتصادی و 
هزینه های انســانی، برای سرپانگه داشتن لجستیک 
نظامی نیــز باید هزینه های زیادی متحمل شــد که 
ایــن موضوع کار را در برابــر بحران های بین المللی 
ناشــی از حمالت ســایبری افزایش می دهد. ظاهرا 
در گزارش های دارپا، تأسیســات اتمی، ایمن گزارش  
شده اند که کمترین حمله سایبری را خواهند داشت.
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توضیح درباره مشکالت 
ADSL ثبت نام

ایســنا: در ماه های گذشــته ثبت نام برای دریافت  �
اشــتراک ADSL با چالش های بســیاری مواجه شده 
و در این زمینه مشــکالت متعددی پیش روی مردم و 
شرکت ها قرار دارد. دامنه این مشکالت چنان گسترده 
شــده که گاهی حتی مدیران شــرکت های ارائه کننده 
اینترنت پرسرعت خانگی، از غیرممکن بودن واگذاری 
ســرویس جدیــد در ۸۰ درصد مناطق شــهری مانند 
تهــران خبر می دهند. نصــراهللا جهانگــرد دراین باره 
گفــت: آمارهای مربوط به این بخش را باید ســازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی اعالم کند؛ چراکه 
به شــخصه آمار دقیقــی در این حوزه نــدارم. رئیس 
سازمان فناوری اطالعات کشــور ادامه داد: مشخص 
نیست به طور دقیق مشکالت مذکور مربوط به مباحثی 
ماننــد کابــل و رانژه می شــود یا خود این شــرکت ها 
محدودیت هایــی دارنــد. او افزود: تعداد مشــترکان 
این شرکت ها نســبت به ظرفیتی که آنها دارند، باالتر 
است و اکنون بحث ما آن است که آیا ضریب اشتراک 
یک به هشــت در این شــرکت ها رعایت می شود یا این 
شــرکت ها پهنای باند خود را در اختیار تعداد بیشتری 
می گذارند. به گفته او با این شیوه صدمات بسیاری به 
کیفیت ســرویس دریافتی مردم وارد می شود. او ارائه 
توضیحات بیشتر در این باره را به سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی کشور محول کرد. 

الزام برنامه ششم برای 
سرمایه گذاری ۶۰ هزار میلیاردی 

مهر: معاون وزیر ارتباطات از الزام الیحه پیشنهادی  �
دولت برای برنامه ششــم توسعه برای سرمایه گذاری 
۶۰ هزار میلیــاردی در بخــش فنــاوری اطالعات خبر 
داد. امیرحســین دوایــی بــا اعــالم این خبــر افزود: 
ســرمایه گذاری پیش بینی شــده این برنامه عددی در 
حــدود ۶۰  هزار  میلیارد تومان اســت که فرض بر این 
قــرار گرفته که بیش از نیمی از این هدف به وســیله 
بخش خصوصی تأمین شــود و بخشــی دیگر را نیز 
دولت به عنوان توســعه زیرســاخت ها مد نظر قرار 
دهد. او گفت: در برنامه ششم توسعه دولت به عنوان 
حامی بخش خصوصی، نقــش خود را برای ایجاد و 
رشــد فضای رقابتی ایفا می کند. او ادامه داد: بخشی 
از این حوزه باید با ســرمایه گذاری دولت انجام شود و 
فضای رقابتی ایجادشده با حمایت دولت توسعه یابد. 

۱۲۰ کشور خواستار سرعت بخشیدن 
به توسعه شبکه جهانی اینترنت

شرق: نمایندگان ۱۲۰ کشور شرکت کننده در دومین  �
نشست جهانی اینترنت، خواستار سرعت بخشیدن به 
توسعه شبکه جهانی اینترنت شدند. این همایش بزرگ 
بین المللی که حدود دو  هزار نفر (هشت رهبر، حدود 
۵۰ وزیر، مســئوالن بیش از ۲۰ ســازمان بین المللی و 
حدود  هزار نفر از مدیران شــرکت های اینترنتی) در آن 
شرکت داشتند، روز چهارشنبه ۲۵ آذر جاری با سخنان 
«شــی جین پینگ»، رئیس جمهوری چین در شهر «وو 
جن» در شرق این کشور گشایش یافت تا ارتباط متقابل 
شــبکه ها و دولت هــا و همچنین مدیریــت بر فضای 
مجازی را بررسی کند. شــرکت کنندگان در خاتمه این 
گردهمایی سه روزه، با صدور بیانیه ای بر استفاده بهتر، 
سالم و ایمن از اینترنت و جلوگیری از سوءاستفاده های 
افراد و گروه های خاطــی از آن تأکید کردند. همچنین 
شرکت کنندگان تقویت ارتباطات اینترنتی میان کشورها 
را یادآور شــدند و اعالم کردند بــه منظور بهره مندی 
و مدیریت مشــترک اینترنــت و ایجاد آینــده ای بهتر 
برای بشــریت، باید تالش ها را در ایــن زمینه افزایش 
داد. راهکارهــای مقابله با حمــالت اینترنتی، تقویت 
شبکه های مخابراتی، فضای مجازی و حاکمیت بر آن 
و همچنین ارتباط شــبکه های اینترنتی میان قاره ای و 
بین کشورها، از دیگر محورهایی بود که شرکت کنندگان 

در بیانیه پایانی اجالس به آن توجه نشان دادند. 

متوسط سرعت جهانی اینترنت
۵٫۱ مگابیت در ثانیه 

فارس: نتایج یک بررسی نشــان می دهد متوسط  �
ســرعت اتصال به اینترنت پرسرعت در جهان با رشد 
۱۴درصدی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، به ۵٫۱ مگابیت در ثانیه رسیده 
اســت. براساس گزارش تک اســپات، تنها پنج درصد 
از کاربــران اینترنت در دنیا با ســرعت ۲۵ مگابیت در 
ثانیه یا بیشــتر به اینترنت متصل می شــوند. گزارش 
۶۰صفحــه ای Akamai دربــاره ســرعت اتصال به 
اینترنت در کشــورهای مختلف جهان نشان می دهد 
متوســط ســرعت اتصال به اینترنت نســبت به سه 
ماهــه دوم ســال ۲۰۱۵ حــدود ۰٫۲ درصــد افزایش 
نشان می دهد. طبق این گزارش کره جنوبی با متوسط 
ســرعت اتصال ۲۰٫۵ مگابیــت در ثانیه در رتبه اول و 
سوئد و نروژ با سرعت اتصال ۱۷٫۴ و ۱۶٫۴ مگابیت در 
ثانیه در رتبه های دوم و سوم هستند. رتبه های چهارم 
و پنجم و ششم با ســرعت های اتصال، ۱۶٫۲، ۱۵٫۸ و 
۱۵٫۶ مگابیت در ثانیه متعلق به کشورهای سوئیس، 
هنگ کنگ و هلند اســت. رتبه های هفتم تا دهم هم 
مربوط به کشــورهای ژاپن، فنالند، التویا و جمهوری 
چک اســت. گفتنی اســت در گــزارش مذکور هیچ 
اشاره ای به نام ایران نشــده است، اما در گزارش های 
قبلی این شــرکت سرعت اتصال به اینترنت همراه در 
ایران بررســی شده و کشــورمان با سرعت اتصال ۰٫۹ 
مگابیت در ثانیه در قعر جدول و پایین تر از تمامی ۵۴ 

کشوري بود که بررسی شده اند. 

ممکن اســت درنهایــت درباره بحث تروریســم و حریــم خصوصی 
تلفن های همراه از ســوی مجلس ســنای ایاالت متحده بازنگری رسمی 
شــود. مشــکل اصلی امروز ناتوانی در ردیابی تروریســت هایی است که 
بــا کمک فناوری رمزگــذاری، «مخفی» می مانند. افراط گرایان خشــن در 
مکان های عمومی، مانند فیس بوک و توییتر با هم مالقات می کنند و بعد 
با بهره گیــری از فناوری رمزگذاری که پیام ها را بــه رمز درمی آورد با هم 
به طور خصوصــی مکالمه می کنند که اصطالحا بــه آن «مخفی ماندن» 
می گوییم.  روز دوشــنبه هشتم دسامبر ۲۰۱۵، رئیس کمیته امنیت داخلی 
ایاالت متحــده گفت خواهان بازنگری در فنــاوری رمز گذاری برنامه های 
کاربردی از ســوی هیأتی ویژه اســت، به خصوص بازنگری در این مسئله 
که تروریســت ها چگونه بــه کمک این فنــاوری از تحت نظربــودن فرار 
می کننــد.  مایک مک کول، یکی از نمایندگان مجلس ســنا و رئیس کمیته 
امنیت داخلی ایاالت متحده، در ســخنرانی خود در دانشــکده دفاع ملی 
در واشنگتن دی ســی گفت: «ما نمی توانیم جلوی چیزی را که نمی بینیم، 
بگیریــم. این یکی از بزرگ ترین چالش های مبارزه با تروریســم در قرن ۲۱ 
و یکی از هراس انگیزترین مســئله هایی اســت که شب ها من را بیدار نگه 
مــی دارد». مک کول، جمهوری خــواه اهل تگزاس، امیدوار اســت بتواند 
هیأتــی ملی را بــرای چالش هایی که در عصر دیجیتال، ســر راه امنیت و 
فناوری قرار دارد، تشــکیل دهد. او می خواهد مجریان قانون، شرکت های 
فناوری، محققــان و مدافعان حریم خصوصی را برای دســتیابی به یک 
راه حل با هــم متحد کند. این مناظره کالســیک حریم خصوصی در برابر 
مســئله امنیت اســت و اگر هیأت مک کول با تأیید مجلس ســنای ایاالت 
متحده مواجه شــود، انتظار می رود جنجالی به پا شــود.  مجریان قانون، 
خواهان دسترســی نامحدود به دستگاه های مردم و راهی برای مخفیانه 
گوش کردن به مکالمه های صوتی، ویدئویی و خواندن متن ها هســتند، اما 
بقیه، یعنی شــرکت های فناوری، محققان و مدافعان حریم خصوصی با 
قاطعیت در برابر این مسئله ایستادگی می کنند. استدالل آنها این است که 
همان روشــی که به مجریان قانون اجازه ورود به این حریم ها را می دهد، 
از ســوی هکرها، مجرمان و جاسوســان خارجی هم می تواند اســتفاده 
شــود. اگر مکالمه های تروریســت ها حریم خصوصی داشته باشد، حریم 

خصوصی مکالمه های شما هم کمتر می شود. 
تفسیر گروه فناوری رمزگذاری

هم اکنون مکالمه خصوصی و امن داشتن برای دو نفر در دو سوی این 
ســیاره از هر زمانی راحت تر است. واتس اپ و تلگرام برنامه های کاربردی 
هســتند که متن را رمزگذاری می کنند. برنامه سیگنال، تماس های تلفنی را 
رمز گذاری می کند. برنامه «ویکر» امکان ارســال پیام هایی را دارد که پس 
از خوانده شــدن از بین می روند. فیس تایم، برنامه چت ویدئویی آیفون هم 
ارتباط را رمز گذاری می کند. برای ارســال ایمیــل ابزاری با نام PGP وجود 
دارد. نمونه برنامه های قانونی رایج، بی شــمار هستند. همه این برنامه ها 
کلمه ها را به کدهای رایانه ای درهم وبرهم تبدیل می کنند که جاسوس های 
دولتی هم نمی توانند به سرعت آنها را بشکنند. فناوری رمز گذاری، مکالمه 
بین شــما و اعضای خانواده تان را خصوصی نگه می دارد. همچنین برای 
یک تروریســت در ســوریه و فردی که او سعی دارد در ایاالت متحده برای 

قتــل عام جمعی اســتخدام کند، شــرایط امنی مهیا می کند. دســتگاه ها 
هم قفــل و رمز گذاری دارند کــه کار تحقیق پلیس را دشــوارتر می کنند. 
حتــی اگر پلیس دســتگاه تلفن یک مضنون را هم به دســت آورد، گاهی 
نمی تواند اطالعات آن دســتگاه را رمزگشایی کند. دستگاه های شرکت اپل 
(Apple Tech30) و گوگل (google Tech30) مشــتریان را به گذاشــتن 
رمز عبور ترغیب می کنند و فقط مالک آن دســتگاه، کلید بازکردن آن قفل 
را دارد. این شــرکت ها این کارها را برای حفظ حریم خصوصی در پاســخ 
به اعتراض گســترده مردم در سال ۲۰۱۳ شــروع کردند؛ وقتی که معلوم 
شد دولت ایاالت متحده بدون عذر موجه مردم را تحت نظر گرفته است. 

تفسیر هیأت مک کول
مک کول می داند این مناظره کار ســختی اســت. او در سخنرانی خود 
گفت: «ما باید مراقب باشــیم کــه به خود فناوری کدگــذاری اتهام وارد 
نکنیــم؛ بــرای اینکه ایــن فناوری بــرای حفظ حریم خصوصــی، امنیت 
اطالعــات و تجــارت جهانی ضروری است».کارشناســان امنیــت رایانه، 
آنهایــی که فنــاوری رمز گذاری را از همه بهتر می فهمنــد، با هر هیأتی با 
احتیاط برخورد می کنند. شین مک دوگال (Shane MacDougall) مشاور 
امنیت سایبری شــرکت هوش تدبیری (Tactical Intelligence) می گوید: 
«دربــاره اینکه این سیاســت مداران کدام قســمت فنــاوری رمزگذاری را 
نمی فهمنــد، تردید دارم. هیچ روش محاســباتی وجود نــدارد که بتواند 
سیســتم رمزگذاری را بــرای یک گــروه ضعیف کنــد و درعین حال برای 
بقیــه امن نگه دارد. اگر ما سیســتم رمزگــذاری را ضعیف کنیم، آن وقت 
تروریســت ها می توانند از جرائم ســایبری و سیســتم های نفــوذی، پول 

بیشــتری کسب کنند و ســطح دسترسی خودشــان را افزایش دهند». به 
عالوه هرگونه تالشی برای تحت نظارت درآوردن سیستم رمزگذاری دشوار 
اســت. فقط این سیستم نرم افزاری است که به آســانی ساخته، کپی و به 
اشــتراک گذاشــته می شــود و قســمت عمده کار رایگان انجام می شود. 
مارکوس جی کری (Marcus J.Carey) که متخصص اســبق محافظت از 
شــبکه های رایانه ای ســازمان امنیت ملی NSA و درحال حاضر مدیر یک 
شــرکت امنیت سایبری به نام vThreat است، خاطرنشان می کند مجریان 
قانون برای تحت کنترل درآوردن ابزار رمز گذاری موجود، زمان دشواری را 
ســپری خواهند کرد. بسیاری از این ابزارها به وسیله گروهی از داوطلبانی 
ســاخته شــده اند که کدها را فقط به خاطر یافتن اشتباه ها مرور می کنند. 
مأمــوران پلیس می تواننــد با واردکردن باگ های کنترل شــده در نرم افزار 
برای به هم ریختن کار این ابزار تالش کنند، اما احتماال گرفتار خواهند شد. 
کری می گوید: «(back door) بک دور (راه فرار) گذاشتن توی نرم افزارهای 
متن باز غیرممکن نیســت، اما کشــف این بک دورها قطعا آسان تر خواهد 
بود».آیــا ایــن مناظره یــک  طرف روشــن دارد؟ حداقل این یــک مناظره 
یک  طرفه با مجلسی نیست که فقط به حرف های اف بی آی و سازمان های 
جاسوســی گوش می دهد. مینگ چاو (Ming Chow) ســخنگوی علوم 
رایانه در دانشــگاه تافتس، می گوید: «سیاست مداران دانش کمی درباره 
فناوری و سیســتم رمزگذاری و متخصصان فناوری درک کمی از سیاست 
دارند. آیا می خواهید این کار به درســتی انجام شود؟ پس همه ذی نفع ها 
باید سر یک میز بنشــینند. اگر این کار به درستی انجام نشود هیچ برنده ای 

نخواهد داشت».

موبایل و تروریسم در کانون توجه مجلس سنای آمریکا
خوزه پالیورى . ترجمه: فرنگیس رحیق

درباره  گزارشــی  دیجی تایمز 
عرضــه  گوشــی های هوشــمند 
در ســه ماهه  سوم ســال جاری 
میالدی منتشــر کرده که نشان از 
این  عرضه   ۷.۷درصدی  افزایش 
محصوالت در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته میالدی 
دارد. آخرین گزارش منتشرشــده 
در رابطــه با تعداد گوشــی های 
هوشــمند عرضه شــده از سوی 
از  نشــان  مختلف  شــرکت های 

ایــن دارد که از ابتدای ماه جوالی تا اواخر ســپتامبر، 
بیش از ۳۳۱٫۹ میلیون دستگاه گوشی هوشمند روانه 
بازار شــده اســت. افزایش میزان عرضه  گوشی های 
هوشمند در مقایسه با فصل دوم سال جاری میالدی، 
بیش از ۱۰٫۵ درصد برآورد شــده است. دیجی تایمز 
پیش بینی کرده میزان عرضه  گوشی های هوشمند در 
ســه ماهه  چهارم به بیش از ۳۹۶٫۸  میلیون دستگاه 
افزایش خواهد یافت که در مقایســه با فصل ســوم 
نشــان از افزایشــی ۲۰درصدی و در مقایسه با مدت 
مشابه ســال گذشته نشان از افزایشــی ۱۰٫۱درصدی 
دارد. در مجمــوع دیجی تایمز پیش بینی کرده میزان 
عرضه  گوشی های هوشمند در سال جاری میالدی به 
بیش از۱٫۳۲۶  میلیارد دستگاه افزایش خواهد یافت. 
مانند فصل های پیش، سامسونگ و اپل عنوان اولین و 
دومین شرکت بزرگ عرضه کننده گوشی های هوشمند 
را در اختیار دارند. سامسونگ با دراختیارداشتن بیش 
از ۲۵٫۶ درصد از بازار در طول سه  ماهه  سوم، عنوان 
اول و اپل با عرضه  ۱۴٫۵ درصد، عنوان دوم بزرگ ترین 
عرضه  کننده گوشــی های هوشمند را در اختیار گرفته 
اســت. پس از این دو، شــرکت هوآوی با ۷٫۴، لنوو با 
۴٫۸ و ال جی با ۴٫۵ درصــد جایگاه های بعدی را به 
خود اختصاص داده اند. شــیائومی با عرضه  بیش از 
۳٫۸ درصد از گوشــی های هوشــمند در رده  بعدی 
قرار گرفته اســت. مایکروســافت با دراختیار داشتن 
بیش از ۱٫۷ درصد در جایــگاه دوازدهم جای گرفته 
اســت. به تازگی مورگان استنلی گزارشی منتشر کرده 
که کاهش فروش  گوشی های هوشمند در سال آینده 
را پیش بینی می کند. بــه گزارش زومیت، درعین حال 
ســاعت های هوشمند در ســال های ابتدایی ورود به 
بــازار فروش خوبی نداشــتند و با اســتقبال کاربران 
مواجه نشدند، اما در سال ۲۰۱۵ با معرفی ساعت های 
هوشمند زیبا، بار دیگر فروش این گجت های پوشیدنی 
رونق گرفــت و پیش بینی هــا از ســوی تحلیلگران 
وال استریت نشان از صعود بیشتر فروش این گجت ها 
در سال های آینده دارند. سال ۲۰۱۴ فقط ۶٫۸  میلیون 
دســتگاه ساعت هوشمند فروخته شد که سامسونگ 

با ســری  گیر خود ۱٫۲  میلیون از 
این تعــداد را به خود اختصاص 
داده بود. پبل بعد از سامســونگ 
بــا فــروش ۷۰۰  هزار دســتگاه 
در جایــگاه دوم قــرار داشــت و 
جایگاه هــای بعــدی متعلق به 
موتوروال، ال جی و دیگر شرکت ها 
بود. اندروید نیز در ســال ۲۰۱۴ با 
اســتقبال خوبی روبه رو نشــد و 
تنها ۷۲۰  هزار دســتگاه ســاعت 
هوشمند دارای این سیستم عامل 
فروخته شد؛ چراکه سامسونگ نیز از این سیستم عامل 
بهــره نمی بــرد.  اپــل واچ با فروش هفــت  میلیون 
دستگاه با اختالف، بیشترین فروش را بین ساعت های 
هوشــمند داشــته و انتظار می رود رقــم کل فروش 
ساعت های هوشمند در سال  جاری به ۲۱٫۳  میلیون 
دستگاه برسد. بنابر گزارش جدید منتشرشده از سوی 
مؤسســه  داده های بین المللی، پنج سال آینده برای 
ابزارهای پوشیدنی سال بسیار خوبی خواهد بود و تا 
سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۱۴  میلیون دستگاه از این ابزارها 
به فروش خواهد رسید که بسیار بیشتر از ۷۰  میلیون 
دســتگاه ابزار پوشیدنی است که تا به امروز و از زمان 
معرفی این گجت ها به فروش رسیده که البته بخش 
اعظمی از این ۷۰  میلیون را نیز ساعت های هوشمند 
به خود اختصاص داده اند. انتظار می رود سال آینده، 
۳۴٫۶  میلیون دستگاه ابزار پوشیدنی به فروش برسد 
که در مقایسه با سال قبل ۶۲ درصد افزایش را نشان 
می دهد. در سال ۲۰۱۹ فروش ساعت های هوشمند، 
به ۸۸٫۳ میلیون دســتگاه خواهد رســید که در بازه 
پنج ســاله بیش از ۴۲٫۸ درصد رشد خواهد داشت. 
بنابــر پیش بینی ها، اپل با ســاعت هوشــمند خود 
حکمران بازار خواهد بــود و با فروش ۴۵٫۲  میلیون 
دســتگاه اپل واچ، ۵۰ درصد بازار در سال ۲۰۱۹ را در 
دســت خواهد داشــت. اندروید نیز با ۳۴٫۴ میلیون 
دستگاه در رده دوم قرار خواهد داشت و باقی مانده 
فروش به شــرکت هایی اختصاص خواهد یافت که 
از سیســتم عاملی غیراندرویــد و Watch OS بهــره 
می برند. این شرکت ها شــامل سازندگانی مانند پبل 
می شــود، اما جایگاه سامسونگ در این بین مشخص 
نشــده و این در حالی است که سامسونگ با معرفی  
گیر اس۲ ظاهرا موفقیت خوبی در بازار داشته است. 
این گزارش IDC پس از گذشــت ســه مــاه از اولین 
گزارش این مؤسسه منتشر شده است. در ماه سپتامبر 
IDC پیش بینــی کرده بود تا ســال ۲۰۱۹ فروش کل 
ابزارهای هوشــمند پوشــیدنی بــه ۱۷۳٫۴ میلیون 
دستگاه برسد، اما در پیش بینی های جدید شاهد رشد 

چشمگیری هستیم. 

بازار
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