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برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درسال جدید

تقویت شبکه ملی اطالعات از سه منظر

«شــبکه ملی اطالعــات به عنوان زیرســاخت ارتباطی کل فضای
مجازی شامل شبکه داخلی و بین المللی کشور محسوب میشود
اخبــــار
کــه در قالــب معماری ســه الیه (زیرســاخت ،خدمــات و محتوا)
ترسیم شده است ».به گزارش مهر سجاد بنابی نایب رئیس هیأت مدیره شرکت
ارتباطــات زیرســاخت با بیان مطلب فوق و با اشــاره به بسترســازی بموقع جهت
تحویل زیرســاختهای ارتباطی و اطالعاتی همگام با تحوالت الیههای خدمات و
محتوا و افزایش کیفیت تجربه مشتریان از سرویسهای زیرساختی را از مهمترین
برنامههای سال  ۹۹عنوان کرد و گفت :از سویی دیگر زمینه سازی و سرعت بخشیدن
به نوآوری ،رشــد خدمات ،محتوا و فناوریهای پیشــرفته به همراه تداوم حمایت
تعرفــهای از محتــوا و خدمات داخلــی از مهمترین برنامههای شــرکت ارتباطات
زیرســاخت در الیــه زیرســاخت ارتباطــی و اطالعاتی شــبکه ملی اطالعات اســت.
بنابی تأکید کرد :در ســال  ۹۹ایجاد ســازوکار و ترویج مدلهای اقتصادی مطلوب و
همچنین تســهیل ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه زیرساختها
نیزتداوم خواهد داشــت .این مقام مســئول در شرکت ارتباطات زیرساخت ،ایجاد
بســتر مناســب برای ترانزیت دادههای بین المللی از خاک ایران به همراه تقویت
حضورهدفمند در مجامع و بازارهای منطقهای را از جمله برنامههای سال  ۹۹در
حوزه بین الملل الیه زیرســاخت ارتباطی و اطالعاتی شــبکه ملی اطالعات عنوان
کــرد و گفت :ارائه قیمتهای رقابتــی در منطقه و حضور در مراکز تبادل ترافیک و
اطالعات بین المللی به منظورافزایــش پایداری ،تعامل پذیری و مدیریت بهینه
از دیگــر برنامههــای در دســت اقدام اســت .وی تأکید کــرد :با توجه بــه ادامه روند
تعطیالت کرونا و همزمانی با عید نوروز  ،۹۹با هدف مدیریت ریسک اثرات تداوم
این بیماری در ایام نوروز ،افزایش ظرفیت پهنای باند شــبکه هســته ( IPداخلی و
درگاههــای بین الملل) و بســتر انتقال آن به همراه مذاکــره و توافق با پروایدرهای
بین المللی جهت تأمین ظرفیت نیز صورت گرفته است.

اعالم مناطق مستعد سیالب از سوی سازمان فضایی کشور

ســازمان فضایی ایران مناطق مستعد وقوع سیالب در استانهای کشور را با توجه
بــه بارندگیهــای فراگیــر پیــش رو در هفتــه دوم فروردیــن  ۹۹براســاس داده های
ماهواره ای اعالم کرد .به گزارش «ایران» ،معاونت سنجش از دور سازمان فضایی
ایــران بــا توجه به بارندگیهــای فراگیر پیــش رو در هفتــه دوم فروردین مــاه  ۹۹با
ش خروجی مدلهای هواشناسی و آنالیز هیدرولوژیکی ،مناطق مستعد وقوع
پرداز 
ســیالب در استانهای کشور را مشخص کرد .این نتایج بیانگر امکان وقوع سیالب
ناگهانی ،رودخانهای و آب گرفتگی معابر برای استانهای چهارمحال و بختیاری،
لرســتان ،خوزســتان ،کهگیلویــه و بویراحمد ،خراســان رضــوی ،کرمان ،گلســتان،
هرمزگان ،بوشهر ،کردستان و سیستان و بلوچستان است .مطابق داده های ماهواره
ای در اســتانهای ذکر شــده درصد احتمال وقوع ســیالب ســطح شهرســتانهای
مختلف متناسب با دامنه رنگ سبز (احتمال وقوع بارندگی بیش از  ۵۰میلی متر)
در نقشــه مشخص شــده است .هشــدار وقوع ســیالب مربوط به بازه زمانی  ۹تا ۱۲
فروردین ماه اســت .در این نقشــه نقاط توصیه به عموم مردم ،توصیه به دستگاه
های اجرایی و امدادی و نیز نوع سیالب و ریسک وقوع سیالب مشخص شده است.

همکاری «بیل گیتس» و «زاکربرگ» برای تأمین بودجه
تحقیقاتدرمان«کرونا»

مقابله اینستاگرام با اخبار جعلی کرونا

اینســتاگرام در جدیدتریــن اقــدام خود برای جلوگیری از انتشــار اطالعات نادرســت و
گمراه کننده اعالم کرد که محتوای مرتبط با ویروس کرونا را از بخش پیشنهادی خود
برای کاربران حذف می کند .به گزارش ایســنا ،همزمان با شــیوع گسترده و همهگیری
ویروس خطرناک کرونا بســیاری از شــرکتهای بزرگ و شــبکه های اجتماعی تالش
های بسیاری به منظور مقابله با انتشار اخبار و اطالعات نادرست و گمراه کننده داشته
و سیاســتهای محدودکننده جدیدی را اتخاذ و وضع کردهاند .براســاس گزارش وب
سایت  ،MSpoweruserاینستاگرام که هم اکنون یکی از بزرگترین و محبوبترین پلتفرم
های شبکههای اجتماعی در جهان به شمار می رود ،به تازگی اعالم کرده که به منظور
جلوگیری از انتشــار اخبار و اطالعات نادرســت محتوای پیشنهادی مربوط به ویروس
کرونــا را برای کاربــران خود حذف خواهد کرد .این بدان معناســت که از این پس تنها
محتواهایی که مســتقیماً توســط ســازمانهای بهداشــتی رســمی در جهان مربوط به
بیماری کووید  ۱۹منتشــر و ارائه میشود ،در دســترس کاربران اینستاگرام قرار گرفته و
پوشــش داده خواهد شــد .پیش از اینستاگرام شبکههای اجتماعی توئیتر و فیسبوک
نیــز بــا اقداماتــی مشــابه تالش کــرده بودند تا فضــای مجــازی و پلتفرم خــود را برای
اطالع رســانی رایگان در اختیار ســازمان بهداشت جهانی و سایر نهادهای معتبر قرار
دهند تا اطالعات کافی و درست در اختیار کاربران خود قرار دهند.

کرونا کمر اینترنت جهانی را خم کرد
میترا جلیلی

خبرنگار

بــا قرنطینــه شــدن بیــش از یــک ســوم
از جمعیــت جهــان و خانــه نشــینی
آنها،عمــاً کالس های درس و میزهای
کار به خانه ها منتقل شــده و حاال دیگر
آمــوزش بســیاری از دانــش آمــوزان و
دورکاری هــا بــه کمــک اینترنــت انجام
می شــود ،عده ای هــم بــرای گذراندن
راحت تــر روزهــای قرنطینــه بــه دیدن
فیلــم یا انجــام بــازی هــای آنالین می
پردازنــد .اما در این میــان ،بحران کرونا
عمــا کمــر زیرســاخت هــای اینترنــت
جهانــی را خــم کــرده و شــاهد کاهــش
ســرعت اینترنت و اختالل در بســیاری
از کشــورها هســتیم .ایــران نیــز از ایــن
قاعده مســتثنی نیســت و ایــن افزایش
حجــم مصــرف اینترنــت ،بــر کیفیــت
آن تأثیرگــذار بوده هرچنــد تالش های
فراوانی برای رفع مشکالت انجام شده
است.
ëëاینترنت 100گیگابایتی ،هدیه
روزهای کرونایی
بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مــدارس و
همچنین دورکاری بسیاری از افراد ،وزیر
ارتباطــات و فناوری اطالعات به منظور
رفــع نیازهــای ایــن اقشــار و همچنیــن
تشــویق مــردم بــه خانه نشــینی و قطع
زنجیره شــیوع بیمــاری ،در یک توئیت
از هدیــه اینترنــت  ۱۰۰گیــگا بایتــی خبر
داد .امــا چیزی نگذشــت که بســیاری از
کاربــران بــا کامنــت هــای خود زیــر این
توئیت ،از کیفیت پایین سرعت اینترنت
خــود انتقــاد کردنــد .هرچنــد اپراتورها
تالش کردند تا وضعیت سرویسدهی
خــود بــه کاربرانشــان را بهبود بخشــند
امــا درنهایت حســین فالح جوشــقانی
معاون وزیر ارتباطات در این باره گفت:
شاهد افزایش دو برابری مصرف حجم
اینترنــت کاربران شــبکه ثابــت خانگی
هســتیم و مصــرف اینترنــت در شــبکه
موبایــل نیــز  ۴۰درصــد افزایــش یافتــه
اســت کــه این میــزان افزایــش مصرف
روی کیفیــت ســرویس اینترنــت تأثیــر
می گــذارد .پــس از اتمــام مــدت زمان
بسته اینترنت رایگان در  7فروردین ماه،
وزیــر ارتباطات بازهم تالش کرد تا ارائه
آن را تمدیــد کند اما درنهایت به دنبال
عــدم موافقــت بــا ایــن موضــوع ،ارائه

اینترنــت رایــگان خانگــی متوقفشــد.
البتــه محمــد جــواد آذری جهرمی این
بــار به موضوع فشــار بر شــبکه اینترنت
اشــاره کــرد و یــادآور شــد :فیلترینگ به
شبکه اینترنت داخلی فشــار آورده و به
نظــر ما هم مشــکل زاســت .مــا از ابتدا
مخالف فیلترینگ تلگرام بوده ایم و در
شــرایط کرونا هم نظرات خود را درباره
رفع فیلتر شبکههای اجتماعی را منتقل
کرده ایــم ،امــا اختیــاری در ایــن زمینــه
نداریــم .وی با بیان اینکه در این بحران
حتی تعداد زیــادی از زندانیان هم آزاد
شــدند ،گفت کــه اگــر تلگــرام ،توئیتر و
فیس بوک را زندانیانی در نظر بگیریم،
آزادی آنهــا در بحران کرونا گریزناپذیر
است.
ëëیک نقشه برای اینترنت جهان
اما آیا فشــار بــر اینترنت تنها محدود به
ایران است؟ پاسخ این سؤال را می توان
بــا نگاهــی بــه نقشــه «فشــار اینترنت»
جهانــی یافــت .محققــان اســترالیایی
بــا تهیــه نقشــه فشــار اینترنــت جهانی
نشــان دادنــد به دلیــل این که بســیاری
از دولت هــا مردم را قرنطینــه کرده اند
کاربران از اینترنت بیشــترین استفاده را
دارنــد و به همین دلیل هم زیرســاخت
هــای آن تحت فشــار جدی قــرار گرفته
اســت .نــرم افــزار مــورد اســتفاده برای
تهیه این نقشه ،توسط شرکت KASPR
 Datahausتأمین شــده اســت .درواقع
نقشه فشــار اینترنت ،جهانی بر اساس
تغییرات در ســرعت انتقال بســته های
اینترنت بین امریــکا و مناطق مختلف
جهان ترســیم می شــود.این نــرم افزار
پیش از این نیز در بحران های سیاســی
و بالیای طبیعی فعالیت داشته چراکه
هریک از ایــن وقایع و حوادث می تواند
بر کیفیت و فعالیت کاربران در اینترنت
تأثیرگــذار باشــد .این نــرم افــزار روزانه
میلیاردها فعالیت اینترنتی و کیفیت آن
را جمــع آوری می کند و مــورد پردازش
قــرار می دهد تــا درنهایت نتیجــه را در
قالب نقشــه ارائه دهد.طبــق اطالعات
ایــن کمپانــی پخــش ویدئوهــای  HDو
همچنین بازی هــای ویدئویی آنالین با
کیفیت باال به اینترنت و زیرساخت های
آن فشار زیادی وارد می کند.
پروفســور«پال راشــکی» از اســاتید
دانشگاه موناش ملبورن و در استرالیا از
بنیانگذاران  KASPR Datahausدرباره

فشار بر اینترنت جهانی دربحران کرونا
گفــت :مانــدن تعداد بیشــتری از مردم
در خانــه بــه معنــای اشــتهای بیشــتر
برای اســتفاده از پهنای باند اســت .این
موقعیــت بــی شــباهت به این نیســت
کــه تعــداد زیــادی از خانــواده بــه طــور
همزمان بخواهند از یک تونل زیرزمینی
شــلوغ عبور کنند چراکــه آپلود پرتعداد
ویدئوهــا در طــول ویدئوکنفرانــس هــا
شــامل هزاران بسته کوچک اطالعات و
دیتاســت که این بســته ها باید راه خود
را در فیبرهــای نوری و کابل های مســی
در مســیری طوالنــی پیــدا کننــد .هرچه
تعداد این بســته ها در یک لحظه برای
عبور بیشتر شود اینترنت کندتر می شود
چراکــه زیرســاخت هــای آن ،متحمــل
فشار زیادتری می شود.
وی با اشــاره بــه این که ایران بیشــترین
فشــار اینترنت را در ایــن روزها متحمل
شــده گفت :ســرعت اینترنــت درایران
بــه طــور متوســط 25درصــد پاییــن
آمــده و حتــی در برخــی نقاط کشــور از
ایــن رقــم هم پاییــن تر آمده که نشــانه
استفاده فراوان از اینترنت است.اما این
بــدان معنا نیســت کــه شــبکه اینترنت
کشــورهای دیگر در میانه ایــن بحران از
پایداری کامــل برخوردار اســت .مالزی
هــم وضعیتــی مشــابه ایــران دارد و
همچنین این نقشــه نشــان می دهد در
بیشــتر کشــورهای عضــو 35(OECD
کشــور که بیشــتر آنها اروپایی هســتند)،
اینترنــت وضعیت مناســبی دارد اما در
ایتالیا ،اسپانیا و ســوئد شاهد اختالالتی
هستیم.نقشــه فشــار اینترنــت جهانــی
همچنین نشان می دهد به دنبال شیوع
کرونا ،میزان تأخیر و اختالل در اینترنت
بریتانیا در فاصله اواسط فوریه تا اواسط
مارس حــدود 4درصد افزایش داشــته
است.
طبق اطالعات این نقشه ،در وستچستر
کانتی امریــکا ()Westchester County
کــه کانون کرونا در این کشــور محســوب
مــی شــود نیــز ســرعت دانلــود بــرای
اینترنت ثابت کاهش چشمگیری یافته
و نــه تنهــا ترافیک اینترنت بلکــه دیتا و
همچنیــن تماس های صوتــی ازطریق
شــبکه هــای اجتماعــی نیــز افزایشــی
چشمگیر داشته و برای زیرساخت های
اینترنت دردسرساز بوده است.
ëëراهکارهای اینترنتی در قرنطینه

طبــق اطالعات این نقشــه جهانــی ،در
بیشــتر کشــورها افت کیفیت اینترنت را
شــاهد هســتیم و مســئوالن در برخی از
نقــاط جهان بــه فکــر راهکارهایی برای
حل مشــکل بــوده انــد .به عنــوان مثال
در نپال از مردم خواســته شــده است به
دلیل باال رفتن ترافیک اینترنت ،به طور
منصفانه از این فناوری بهره بگیرند.
اتریــش هم اقدامــات محتاطانــه ای را
درپیش گرفته اســت .بــه دلیل افزایش
استفاده از اینترنت برای دیدن ویدئوها
و همچنیــن برگــزاری کنفرانــس هــای
ویدئویــی و نیــز تمــاس هــای تصویری
فــراوان در میــان اعضــای خانــواده
و فامیــل ،ایــن بخــش مــورد توجــه
رگوالتورهای این کشور قرار گرفته است.
ازآنجاکه پهنای باند به دلیل محدودیت
های ســخت افزاری ،یک منبع محدود
به شــمار می رود ،به تازگــی اپراتورهای
شــبکه موبایــل ایــن کشــور اجــازه یافته
انــد کــه برخــی از ســرویس های آنالین
همچــون پخــش ویدئوهــا را در مــوارد
اضطــراری و در زمان فشــار بر اینترنت،
محــدود کننــد تــا اختــال کمتــری در
زیرســاخت ها ایجاد شــود .در ســوئیس
نیز با توجه به افزایش فشار بر اینترنت،
قرار شــده اســت تا برخی سرویس های
غیرضــروری محدود یا مســدود شــوند.
گفتنی است در این کشور درمیانه بحران
کرونا میزان تماس های صوتی اینترنتی
نیز 3برابر شده و فشاری مضاعف برای
اپراتورها ایجاد کرده است.
اطالعــات این نقشــه جهانی همچنین

نشــان مــی دهــد محدودیــت هــای
اینترنــت در برخــی مناطــق ازجملــه
کشــمیر همچنان پابرجاســت .با وجود
پافشــاری ها بــرای افزایــش ســرعت
اینترنــت در ایــن منطقــه بــه منظــور
اطــاع رســانی ســریع تــر و دقیــق تــر
دربــاره ویروس کرونا ،همچنــان در این
منطقه ،اینترنت تنها در سطح 2Gقابل
دســترس است و همه تالش ها بی ثمر
بوده است.
ëëاین متهمان اختالل اینترنت
کمپانــی نوکیا نیــز به عنوان یکی ازســه
تولیدکننده قدرتمنــد لوازم و تجهیزات
شبکه های مخابراتی جهان درتازه ترین
گــزارش خــود آورده اســت بــه دنبــال
بحران کرونــا ،با افزایــش مصرف 30تا
45درصــدی اینترنــت ازســوی کاربران
مواجــه هســتیم .این کمپانــی فنالندی
همچنیــن یــادآور شــده اســت کــه در
جهان شــاهد رشد غیرمنتظره استفاده
از اپلیکیشــن هــا و ابزارهــای مربــوط به
ویدئوکنفرانــس همچــون اســکایپ یــا
 Zoomبوده ایم و میزان استفاده از این
ابزارها در امریکا 300درصد رشد داشته
است.
نوکیا،یکــی دیگــر از متهمــان اختــال
اینترنت در جهان را بازی های ویدئویی
مــی دانــد و یــادآور شــده اســت میــزان
این بازی های آنالین در امریکا رشــدی
400درصدی داشته است.
دردنیــای گیــم ،بتازگــی پلتفــرم بــازی
کامپیوتــری  Steamنیــز از یــک نقطــه
عطــف بــرای ایــن کمپانــی خبــر داده

چگونه امنیت فایل های خود را باال ببریم
بســیاری از کاربــران
نرم افزار
نگــران لــو رفتــن
آنالین
اطالعات شخصی و
داده هایشان بر روی کامپیوتر ،تلفن همراه،
لــپ تاپ و ...هســتند .اما ایــن نگرانی را می
توان با استفاده از نرم افزار  Steganos Safeبه
حداقل رساند .این نرم افزار که در واقع یک
صندوق مجازی است با امنیت باال اقدام به
رمزگذاری روی فایل ها و اطالعات شخصی
شما می کند .یعنی می توانید تمامی اسناد
مهــم ،عکس های شــخصی و ویدئوهایتان
را بــا امنیــت بــاال در  Steganos Safeذخیــره
کنید تــا از دســترس دیگران در امــان بماند
و حتــی می توانید کامپیوتر خــود را با خیال
راحت به دســت افراد دیگر بسپارید .بخش
 Steganos Shredderایــن نرم افزار هم می
توانــد فایل هایتــان را بــه صــورت دائمی از
روی کامپیوتر حذف و همه رد پای شــما را از

روی کامپیوتر پاک کند به این ترتیب هنگام
تعمیر سیستم خود نگران بازیابی داده های
خــود نخواهید بــود .از قابلیت های این نرم
افــزار می تــوان بــه امنیت بســیار بــاالی آن
اشــاره کرد .پشــتیبانی از اطالعــات تا حجم
 1ترابایت( 1000گیگابایــت) ،از دیگر مزایای
آن به شمار می رود درواقع این گاو صندوق

مجازی از اسناد ،عکس ها و ویدئوهای روی
کامپیوتر یا لپ تاپ به خوبی محافظت می
کند .ازسوی دیگر این گاوصندوق قابل حمل
اســت و می توانید اطالعات موجود در آن را
به وســیله یک  USB ، CD، DVDیا دیسک
بلــو-ری با خود حمــل کنید .البته بــرای باز
کــردن گاوصنــدوق قابــل حمــل Steganos

صندلی هوشمند یاری رسان بیمار آلزایمری
قاب فناوری

علیرضا احمدی

خبرنگار

امــروزه از دســتیارهای صوتی الکســا ،اکو
و ...اســتفاده زیادی می شــود و بســیاری،
بــرای کنتــرل وســایل هوشــمند خــود یــا
آالرم هایــی در آشــپزخانه از آن بهره می
گیرنــد امــا بهتــر اســت بدانید کــه دامنه
استفاده از این فناوری های نوظهور بسیار
بیشــتر اســت و حــاال یک تیــم تحقیقاتی
ایرلنــدی با بهره گرفتن ازایــن فناوری به
یــاری فــردی رفته انــد کــه از آلزایمر رنج
مــی برد .دیکســون 69ســاله به یــک نوع
نــادراز بیمــاری آلزایمــر مبتالســت کــه
مهارت هــای بینایــی وی را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .وی درهمــه عمــرش
تالش کرد و می خواســت در بازنشستگی
کتاب هایــی را کــه از قبــل خریــداری
کــرده بــوده را بــا آرامــش مطالعــه کنــد
امــا این بیمــاری ،عمالً همه نقشــه های
بازنشســتگی اش را بــه هم ریخــت و وی
را بسیارغمگین کرد .به همین دلیل تیم

تحقیقاتی با ســاخت یک صندلی خاص
و جادویــی به وی کمــک کردند تا درعین
بیمــاری ،از روزهــای بازنشســتگی اش
نهایت لذت را ببــرد و نیاز وی به دیگران
به حداقل برســد .این صندلی هوشــمند
که قرار نیســت تجاری ســازی شود و تنها
به صورت شخصی برای دیکسون ساخته

و یــادآور شــده اســت در هفتــه گذشــته
20میلیون کاربر آنالین به طور همزمان
در این پلتفرم حضور داشته اند و در این
میان بــازی هایی همچــون  Fortniteو
 Call of Duty: Warzoneاز محبوبیــت
ویژه ای برخوردار بوده اند.
بــه هرحــال بســیاری از فعــاالن حــوزه
اینترنــت معتقدنــد کــه احتمــاال در
مــاه هــای آینــده بــازی هــای آنالیــن و
ویدئوهــای HDتهدیــدی بــزرگ بــرای
پهنای بانــد اینترنت جهان به حســاب
مــی آینــد .در پاســخ بــه نگرانــی هــا
درباره ظرفیت شــبکه اینترنــت در اروپا
نتفلیکــس Prime Video،آمــازون و
همچنیــن یوتیــوب متعهــد شــدند که
کیفیــت تصاویــر و ویدئوهــای خــود را
محدود کنند تا فشار بر زیرساخت های
اینترنت کاهش یابد.
این بدان معناســت کــه در حال حاضر
کیفیــت تصاویــر ایــن کمپانــی هــا بــه
شفافیت قبل نیست.
نتفلیکــس بــه مــدت 30روز کیفیــت و
ســایز فایل های ویدئویی و صوتی خود
را در اروپــا کاهــش مــی دهــد تــا میزان
ترافیــک آن در شــبکه هــای اروپایــی تا
25درصــد کاهــش یابــد .ســونی نیز در
تازه ترین تصمیم خود ســرعت دانلود
بازی برای پلی استیشن را در اروپا پایین
آورده اســت .ســخنگوی ایــن کمپانــی
گفــت :ما مــی خواهیم در شــرایطی که
تعداد زیادی از مردم جهان خانه نشین
شده اند ،با کنترل ترافیک اینترنت،همه
کاربران خود را فعال نگه داریم .
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بیــل گیتــس ،بنیانگــذار مایکروســافت و مــارک زاکربــرگ مدیرعامــل فیس بــوک از
ثروتمندتریــن مردان ایاالت متحده تصمیم گرفتهاند برای مبــارزه با کرونا با یکدیگر
همکاری کنند .به گزارش انتخاب ،خانوادههای زاکربرگ و گیتس ،معموالًدر پروژههای
خیریه حضوری پررنگ دارند .اخیراً نیز همســر مارک زاکربرگ ،چان زاکربرگ اعالم
کــرد کــه  ۲۵میلیــون دالر به بنیاد بیــل و ملیندا گیتس بــرای یافتن درمانهــای کرونا
کمک میکند .این پروژه در پی کشف بزرگ درمانهای مقرون به صرفه برای بیماران
 COVID-۱۹اســت که میتوانند در مقیاس توزیع گســترده شوند .این پروژه تنها یکی
از چندیــن راهی اســت که غولهــای فناوری در مبــارزه با گســترش  COVID-۱۹ارائه
میکننــد .ســازمان نیکوکاری که مدیر عامــل فیس بوک مارک زاکربرگ و همســرش
پریســیال چان در ســال  ۲۰۱۵راه اندازی کرده اند نیز رسماً این همکاری را با بنیاد بیل و
ملیندا گیتس مورد تأیید قرار داد .همکاری مالی زاکربرگ و همسرش پس از آن انجام
میشــود که بنیاد بیل و ملیندا گیتس طرح شــتاب دهنده درمانی  COVID-۱۹را در
اوایل ماه مارس راه اندازی کرد .برخی بنیادهای خیریه دیگر نیز در این طرح با بیل و
ملیندا گیتس مشارکت میکنند .طرح اولیه بنیاد گیتس با تأمین بودجه  ۱۲۵میلیون
دالری آغاز شد .هدف از این پروژه توسعه درمانهای مقرون به صرفه برای کرونا است.
طــرح شــتاب دهنــده در تالش اســت داروهای جدید و مورد اســتفاده مجــدد را برای
معالجه بیماران مورد ارزیابی قرار دهد و امیدوار اســت از تحقیقات خود برای مقابله
با سایر پاتوژنهای ویروسی در بلند مدت نیز استفاده کند .شتاب دهنده درمانی کرونا
ویروس همچنین با سازمان بهداشت جهانی در مورد این پروژه همکاری خواهد کرد.
زاکربرگ در فیس بوک نوشــت« :ارزیابی داروهای موجود از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،زیرا از آنجا که آنها قبالً کارآزمایی ایمنی بالینی را انجام داده اند ،بسیار سریعتر
میتوانند وارد چرخه درمان شــوند ».این همکاری یکی از چندین کوششــی اســت که
غولهای فناوری سیلیکون ولی در تالش برای کمک به مبارزه با گسترش کرونا انجام
میدهند .شرکتهای آمازون و مایکروسافت نیز به یک صندوق امداد ۲میلیون دالری
کمک کردند .فیس بوک نیز برای کمک به مشاغل کوچک تحت تأثیر این بیماری یک
برنامه  ۱۰هزار دالری راهاندازی کرده اســت و اپل اعالم کرده اســت که  ۱۰میلیون دالر
برای تولید ماسک اهدا میکند.

با قرنطینه شدن بیش از یک سوم از جمعیت جهان

شــده است در برنامه تلویزیونی Big Life
 Fixایرلنــد بــه نمایش درآمد و تحســین
همه را به دنبال داشــت.همه تالش تیم
تحقیقاتی براین بود کــه وی بتواند بدون
رابط بینایی ،داســتان کتاب دلخواهش را
بشنود یا از موزیک مورد عالقه اش لذت
ببــرد .در ســاخت این صندلی هوشــمند

نیــازی به اســتفاده از نرم افــزار اضافی روی
کامپیوتــر دیگر ندارید.این نــرم افزار نه تنها
روی اطالعات شما رمزگذاری می کند بلکه
عکــس هــا ،موزیک هــا و ویدئوهای شــما را
نیــز مخفی می کنــد .یکی دیگــر از جذابیت
هــای این نرم افزار،ســریع و ســاده بودن آن
اســت .اگر تمایل داشــته باشــید،می توانید
گاو صندوق خود را با اســتفاده از میانبرهای
صفحــه کلید بــاز و بســته کنیــد .میانبرهای
باز کــردن گاو صندوق روی دســکتاپ ایجاد
خواهند شد و اطالعات می توانند به سادگی
و بــا  Drag & Dropروی گاوصنــدوق کپــی
شــوند .نرم افزارها نیــز می توانند به صورت
خودکار بعد از بازکردن درایو ،اجرا شوند .اگر
شــما هم عالقه مند به نصب این نرم افزار
بر روی دستگاه خود هستید می توانید آن را
از وب سایت پی سی ورلد به آدرس اینترنتی
 P30world.comبارگذاری کنید.

از چنــد اســپیکر ،دســتگاه کنتــرل کننده
و چندیــن پردازشگراســتفاده شــده و
مســتقیماً به فضای ابــری گوگل متصل
مــی شــود .روی دســته صندلــی چندین
دکمــه قــرار دارد و دیکســون مــی توانــد
انتخاب کند که می خواهد به رادیو گوش
کنــد یا کتاب هــای صوتــی و موزیک ،مد
نظــرش اســت .در گام بعــدی هــم نــام
کتــاب ها برایــش پخش می شــود تا وی
تصمیــم خــود را بگیرد .حتی مــی تواند
بــدون فشــردن دکمه ها و تنهــا از طریق
دســتور به الکســا دســتیار صوتــی گوگل،
هــر یــک از ایــن فرامیــن را بدهــد اما به
پیشــنهاد پزشک بهتر اســت دیکسون از
دکمه هایی که روی دسته صندلی نصب
شده است اســتفاده کند .گفتنی است که
این صندلی هوشــمند کامــاً ارگونومیک
اســت یعنی با بدن دیکســون همخوانی
کامــل دارد و پارچه،رنــگ و مــواد بــه کار
رفتــه در صندلی به دلخواه وی اســتفاده
شده است.

شــرکت هــای بســیاری در
از نوعی دیگر سوسن صادقی جهــان کار خــود را در محل کار
خبرنگار
و شــرکت هــای خــود بــه علت
شیوع بیماری کرونا تعطیل کرده و به دورکاری روی آورده اند تا بتوانند با
تمرکز روی کار و دوری از اجتماع ،زنجیره انتقال ویروس کرونا را بشکنند.
مدیران و کارکنان شرکت ها نیاز دارند که از راه دور ارتباطات خود را حفظ
کــرده و بــر گــردش کار کارکنان خود نظارت کرده و آنها را بــه کار از راه دور
ترغیب کنند .در این مطلب  5تا از برترین پیام رسان های جهان را که می
تواند در امر دورکاری شرکت ها مفید باشد ،معرفی می کنیم.
 -1واتس اپ Whatsapp
این برنامه گســترده ترین برنامه پیام رســان در جهان است .این پلتفرم
متعلق به فیس بوک اســت که کار با آن بســیار آســان بوده و کاربرپســند
اســت .در ایــن پیام رســان می تــوان ســریع گــروه کاری را بــرای دورکاری
تشــکیل داد و ارتباط با مدیران و اعضای شــرکت به راحتی برقرار شــده و
کارکنان در دسترس خواهند بود .در این برنامه امکان رد و بدل کردن پیام
های گروهی و شخصی وجود دارد.
.2اسلکSlack
ایــن برنامه پیام رســان هم یکی از برترین پیام رســان ها بــرای دورکاری
مدیران و کارکنان شرکت ها است .مدیران و کارکنان شرکت ها می توانند
از طریــق ایــن برنامه گردش کاری شــرکت خود را پیگیــری کنند ،چرا که
ایــن برنامــه دارای  3گزینه مختلف بــرای دورکاری فراهم مــی کند .اول
اینکه می توان پیام مســتقیم فرســتاد .از ســوی دیگر می توان کانال های
خصوصی و کانال های عمومــی کاری ایجاد کرد .این برنامه دارای فیچر
جســتجو با کلمات کلیدی اســت .اســلک یکی از محبوبترین برنامه پیام
رسان در جهان است.
.3.گلیپرینگسنترال GlipRingCentral
شــرکت هایــی کــه سیســتم کاری آنهــا مبتنــی بــر تمــاس و تلفــن
اســت مــی تواننــد از ایــن برنامــه اســتفاده کننــد .کاربــری کــه در ایــن
برنامــه از رینــگ ســنترال اســتفاده مــی کنــد مــی توانــد بــه کاربــران
گلیــپ نیــز وصــل شــود .ایــن برنامــه دارای  500پســت چــت تصویــری
اســت و دارای فضــای ذخیــره خوبــی اســت و حتــی مهمــان هــم
می پذیرد.
.4گوگل هنگ اوتGoogle Hangouts
با این برنامه پیام رسان،می توان اتاقی تشکیل داد و اعضای شرکت را به
آن دعوت کرد تا مدیران و کارکنان آنچه می خواهند را با هم به اشتراک
بگذارند در این پیام رســان امکان تشکیل گروه مانند واتس اپ نیز وجود
دارد .امــکان چــت تصویری بــا  250نفر از اعضا و کارکنان شــرکت وجود
دارد و همزمان می توانند با هم ارتباط بگیرند.
.5تیمهایمایکروسافتMicrosoftteams
تیم های مایکروســافت با اشــتراک مایکروســافت افیس به صورت یک
بســته در دســترس اســت و در برنامه هــای اندرویــد  ، IOS ،مک ،ویندوز
و وب کار می کند از این رو برنامه ای مناســب برای مکالمات و جلســات
تجاری است.

