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اپل ،بازنده بحران «کرونا»
میترا جلیلی

خبرنگار

آن سوی دولت همراه

ایــن بحــران جهانــی در تالش اســت
شــرکتهای تجــاری جهــان ازجملــه
اپل و سامســونگ نیز در اثر شیوع این
بیمــاری ،متحمــل خســارات زیــادی
شــدهاند .هرچنــد هنــوز هیــچ یــک از
ایــن غولهــای دنیــای فنــاوری رقــم
مشــخص خســارات وارده را اعــام
نکردهانــد امــا بســیاری از کارشناســان
و تحلیلگــران معتقدنــد اپــل ضــرر
بیشــتری متحمل شــده اســت چراکه
بــرای تولید محصوالت خــود به چین
اتکای زیادی دارد.
پیامدهــای ویــروس کرونــا میــزان
تولیــد اپــل را تا حــد چشــمگیر و قابل
مالحظــهای کاهــش داد تــا جایــی که
هفتــه گذشــته ،ایــن کمپانــی ســازنده
آیفــون اعتــراف کــرد ضربــهای کــه از
ویــروس کرونــا خــورده بیــش از حــد
انتظار این کمپانی بوده است .قبل تر،
پیشبینی شــده بود درآمد ســه ماهه
دوم سال  2020اپل از 63میلیارد دالر
به 67میلیارد دالر برســد اما حاال این
کمپانــی به ســرمایهگذارانش هشــدار
داده اســت کــه پیشبینــی درآمد این
شرکت محقق نخواهد شد.
وقتــی پیــش از این ،فــروش آیفون در
جهــان کاهــش یافــت ،اپــل بهدنبــال
راهــکاری مناســب بــود و درنهایــت
ســاخت و تولیــد هدفونهــای
وایرلس(ایرپــاد) را در دســتور کار خود

قرار داد .درحالی که همه این ایرپادها
در چین تولید میشــوند حاال ویروس
کرونــا عمالً پا بــر گلوی زنجیــره تولید
ایــن محصــول گذاشــته و ایــن خــط
تولید که یکی از ســریعترین رشــدهای
خط تولیدات اپل محســوب میشــود
را متوقــف کــرده اســت بــه همیــن
دلیــل ایــن کمپانی نتوانســته بــه بازار
تقاضا پاســخی مناســب بدهد .همین
موضوع حتی باعث شــد تا سهام این
شرکت ریزش داشته باشد.
ëëاتکای تولیدات اپل به چین
یکــی از دالیلی که عنوان میشــود اپل
عملکرد بدتری نســبت به سامسونگ
داشــته اســت ،اجبــار ایــن کمپانی در
تعطیــل کــردن همــه فروشــگاهها و
دفاترش در چین بوده است .اپل یکی
از نخســتین کمپانیهــای امریکایــی
به شــمار میرود کــه کروناویــروس بر
عملکــردش تأثیــری منفــی داشــته
اســت و حتــی پیــش از این تیــم کوک
گفتــه بود چیــن بزرگترین بــازار آینده
اپــل خواهد بــود .از آنجا که این کشــور
ســرزمین اصلــی تولیــد بــرای اپــل به
شــمار میرود ،ایــن موضــوع درمیانه
بحران شــیوع کروناویــروس در چین،
میــزان زیــان اپــل را نســبت بــه رقبــا
بســیار بیشــتر میکنــد .درواقع بیشــتر
مشــکالت اپــل بــه اتــکای تولیــد ایــن
کمپانــی بــه کارخانههــای چینی برای

تولیــد قطعــات آیفــون ،مــک و ســایر
محصــوالت بازمی گــردد .بیشــتر این
کارخانهها بخش عمده کارگرانشان را
بــه ماندن در خانــه ترغیب کردهاند تا
از این بیماری در امان بمانند بنابراین
خــط تولید عمــاً با کمتریــن ظرفیت
ممکن کار میکند.
کشور چین همچنین بازار بزرگی برای
محصــوالت اپــل بــه حســاب میآیــد
ولــی همه فروشــگاههای ایــن کمپانی
در چیــن تعطیــل شــدهاند یــا تعــداد
ســاعات کاری آنها بسیار کاهش یافته
اســت و بهدلیل تردد کم مردم چین،
مشــتریهای زیــادی هم بــرای خرید
وجــود نــدارد کــه همــه ایــن مــوارد بر
درآمدزایــی اپل تأثیــری منفی خواهد
گذاشت.
بــا وجــود متکــی بــودن تولیــد آیفــون
بــه کارخانههــای چیــن ،سامســونگ
ســال گذشــته به تولید قطعــات مورد
نیاز خــود در چین پایــان داد چراکه از
ســال  2009تاکنــون ویتنــام را بهدلیل
نیروی کار ارزان و دست و پاگیر نبودن
قوانیــن دولتی بهعنــوان قطب اصلی
تولیــد خــود انتخــاب کــرده اســت .در
حــال حاضــر نیمی از گوشــیهای اپل
در ویتنام ســاخته میشــود که تاکنون
تأثیــر زیــادی از کرونــا نگرفتــه اســت.
سامســونگ بر خالف اپل کــه به چین
اتکای زیادی دارد ،برای تولیدات خود

به ویتنام متکی اســت و انتظار میرود
عرضه ســری سامسونگ گلکسی S20
با مشکل چندانی مواجه نشود.
ëëسهم صفر سامسونگ از بازار چین
اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه بــازار تلفن
همراه چین داشــته باشــیم باید گفت
اپــل بخــش مناســبی از بــازار تلفــن
همراه این کشــور را در اختیــار دارد به
همیــن دلیــل اقتصــاد آن در بحــران
کرونــا از ایــن بخش هم آســیب دیده
اســت .در این کشــور هوآوی بزرگترین
بازنــده در میــان تولیدکننــدگان تلفن
همراه است چراکه بازار غالب فروش
تلفن همراه چین را در اختیار دارد و از
سوی دیگر سرمایه گذاریهای زیادی
برای تولید گوشی های 5Gانجام داده
امــا بهدلیل شــرایط موجود خســارت
زیــادی متحمــل شــده اســت .در ســه
ماهه چهارم ســال  2019سهم هوآوی
از بــازار چیــن بــه 40درصــد رســیده
بــود (برنــد  HONORرا نیــز شــامل
میشود) ولی کروناویروس این تقاضا
را کاهــش داده و به نظر میرســد این
روند ادامهدار خواهد بود.
تحلیلگــران میــزان زیــان هــوآوی از
شــرایط موجود را بســیار بیشــتر از اپل
یــا سامســونگ میداننــد و معتقدنــد
ایــن برنــد باالتریــن ضــرر را از شــیوع
کرونــا متحمــل شــده اســت .در بــازار
چیــن پــس از هــوآوی ،برنــدVIVO
قــرار دارد و در رده بعــدی نیز نام اپل
و ســپس شــیائومی دیــده میشــود.
این در حالی اســت که سامســونگ در
بازار چین ســهم باالیی نــدارد و حتی
جــزو 6ســازنده برتــر تلفن همــراه در
بــازار چین هم به حســاب نمیآید که
ایــن موضوع یکــی از دالیل زیان کمتر
ایــن کمپانی نســبت به اپل محســوب
میشود.
مجمــوع ایــن مــوارد تحلیلگــران را
متقاعــد کــرده اســت کــه سامســونگ
کمتــر از اپــل تحــت تأثیــر شــیوع
کروناویــروس 19-در چیــن قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن میــان هــوآوی
این کمپانــی چینــی تولیدکننده تلفن
همــراه بیشــترین زیان را داشــته و اپل
نیز وضعیت مطلوبی ندارد.

بازی های اندرویدی را روی کامپیوتر ویندوزی انجام دهید
عــــالقـــــــهمنـــــــــدان
نرمافزار
بازیهای کامپیوتری
آنالین
گاه دوســت دارنـــــــد
بازیهــــــــای اندرویــدی را روی
کامپیوتــر ویندوزی خــود انجام دهند
ولــی با مشــکل مواجــه میشــوند اما
یک شبیه ساز اندروید برای کامپیوتر،
این معضل را حل کرده است.
 MEmu Android Emulatorنــام
یک شــبیه ساز اندروید برای کامپیوتر
و مخصــوص اجــرای بازیهــای
اندرویــد روی وینــدوز اســت و بــا
اســتفاده از آن میتوانید از بازیهای
اندرویــد روی کامپیوتــر خــود لــذت
ببرید.
شــما در ایــن نــرم افــزار نیــازی
نداریــد کــه تنظیمــات پیچیــدهای را
شخصیسازی کنید ،تنها آن را نصب
کــرده و بــازی کــردن را آغــاز کنید .به
وسیله  MEmuکاربر قادر خواهد بود
تــا تنها با یک کلیک روی گزینه APK

p30world

کــه در ســمت راســت تصویــر حضور
دارد و انتخــاب فایل مورد نظر ،بازی
مورد نظر خود را براحتی نصب کند.
ماننــد بســیاری از شــبیه ســازهای
اندرویــد ،تنظیمــات کنترلرها تنظیم
شــده اســت و شــما قادر خواهید بود
تــا بــه وســیله موس یــا صفحــه کلید
کامپیوتــر خــود ،بــه انجــام بازیهــا

بپردازید .شــبیه ســازهای دیگری نیز
وجود دارنــد اما  MEmuیک انتخاب
عالــی اســت .ایــن نــرم افزار به شــما
طیف عظیمــی از بازیهــای اندروید
را روی کامپیوترتــان ارائــه میکنــد.
قابلیــت سفارشیســازی و همچنیــن
ســازماندهی فایلها در این نرم افزار
بســیار بهتــر از ســایر نــرم افزارهــای

مشابه است.
از قابلیتهــای کلیدی ایــن نرم افزار
میتــوان بــه انعطافپذیــری بــاال
در شخصیســازی اشــاره کــرد .عبــور
از طریــق دادههــای سنســور (نظیــر
شتابسنج) برای اندروید ،به گونهای
که میتوانید بازیهایی نظیر عناوین
ماشــین ســواری را بــازی کنیــد هــم
بخشــی دیگر از مزیتهای این شبیه
ساز است.
قابلیــت اشــتراکگذاری فایــل بیــن
اندرویــد و وینــدوز هــم از دیگــر
تهــای  MEmuاســت .به نســخه
مزی 
جدید این شبیه ساز ویژگیهایی اضافه
شــده اســت کــه از آن جملــه میتــوان
به بهبــود گرافیکــی بازیافــت حافظه،
بهبــود تعــدادی از باگهــا ،پشــتیبانی
ریبوت اندروید و ...اشــاره کرد .این نرم
افــزار را میتوانیــد بهصــورت رایگان از
وب ســایت به آدرسp30world.com
بارگذاری کنید.

تأمینارتباطاتزیرساختیتوسطبالنهای
مخابراتی

در پــی توافقنامه همکاری بین شــرکت ارتباطات زیرســاخت
و پژوهشــگاه فضایــی ایــران ،ارتباطــات مورد نیاز زیرســاختی
اخبــــار
توسط بالنهای مخابراتی تأمین میشود.
بهگزارش «ایران» ،عباس ســلمانیزاده معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران
در این باره گفت :این توافقنامه برای توســعه همکاریها و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای دو طرف منعقد شده است.
وی افزود :در راســتای تشــریک منابع و استفاده از زیرساختها و تجارب موجود

در پژوهشــگاه فضایی ایران ،برای ارائه خدمات مشــاوره و انجام امور نظارتی و
همکاری به منظور تحقق خدمات فنی و مهندسی شرکت ارتباطات زیرساخت
و ایجــاد یــک چارچــوب نظاممنــد بــرای گســترش و توســعه همکاریهــا ،ایــن
توافقنامه منعقد شده است.
معــاون اجرایی پژوهشــگاه فضایی ایران در خصوص موضــوع توافقنامه گفت:
ارائه خدمات مشــاوره ،انجام امور نظارتی در زمینههای کسب فناوری ،طراحی
و ساخت و راهاندازی پروژههای مورد نیاز شرکت زیرساخت از جمله موضوعات
مورد توافق است.
وی افزود :از دیگر موضوعات مورد توافق ،طراحی و ساخت و مشاوره و آموزش
در زمینه تأمین ارتباطات توسط بالنهای مخابراتی بنا به نیاز شرکت ارتباطات
زیرساخت است.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت میگیرد

جذب تیمهای بازیساز رایانهای در مرکز رشد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان جذب تیمهای بازیسازی
رایانــهای را در «مرکــز رشــد بازیســازی» اعالم کــرد .تیمهای بازیســاز و افراد
صاحــب ایــده در ایــن حــوزه میتواننــد از تســهیالتی همچــون فضای اســتقرار
در مرکــز فــوق بهرهمنــد شــده و فرصت معرفــی بازیهــای تولیدی خــود را به
سرمایهگذاران پیدا کنند.
بــ ه گزارش ایســنا ،بازیســازی رایانــهای ،از جملــه رشــتههای کاری اصلی مورد
حمایت ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویتساز در زیست بوم توسعه صنایع
خالق و فرهنگی است.
بــر این اســاس و بهمنظــور توانمندســازی بازیســازان ایرانــی و پیونــد تیمهای
بااســتعداد و ماهر به صنعت بازی ،تیمهای جدید در «مرکز رشــد بازیسازی»
پذیرفته میشوند.
از جمله مهمترین خدماتی که به تیمهای بازیساز عرضه میشود ،اختصاص
فضای کار رایگان ،ارتباط با سرمایهگذاران تخصصی حوزه بازیسازی و معرفی
بازیهای تولید شده به شبکه سرمایهگذاران است.
همچنیــن تیمهــای بازیســاز میتوانند از خدمات تســهیلکنند ه نظــام وظیفه
تخصصی در قالب انجام پروژههای جایگزین خدمت سربازی و امکان تأسیس
مؤسســات فرهنگــی از ســوی واحدهــای فناور مســتقر در مرکز رشــد ،در صورت
احراز شرایط مورد نیاز بهرهمند شوند.
خدمــات منتورینگ تخصصی رایگان و حمایتهای زیرســاختی نظیر اینترنت،
رایانــه ،نرمافزارهای مورد نیاز و ...بخش دیگری از این بســته حمایتی را شــامل
میشود.
با توجه به ظرفیت محدود مرکز رشــد بازیســازی ،اولویت اســتقرار با تیمهایی
اســت که نســبت بــه ســایرین درخواســت خــود را زودتر ارســال کرده و از ســوی
کارگــروه ارزیابــی مرکــز رشــد ،مورد تأییــد قــرار گرفته باشــند .در صورتــی که به
هــر نحــوی ظرفیت مرکز رشــد ،افزایش پیــدا کنــد ،تیمهایی که در ایــن مرحله
درخواســت خود را ارسال کرده و به علت تکمیل ظرفیت پذیرفته نشده باشند،
در فرصتهای آتی دارای اولویت استقرار خواهند بود.
عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت برنامه توسعه
زیستبوم شرکتهای خالق به آدرس  ircreative.isti.irمراجعه کنند.

اتصال به اینترنت با «کاغذ نانو»

محققــان ژاپنی یــک کاغذ با قابلیــت اتصال بــه اینترنت ابداع
کردهاند که میتواند اطالعات را بهطور بیســیم به دستگاههای
فناورانه
مختلف منتقل کند.
بهگزارش مهر ،محققان در ژاپن نوع جدیدی از کاغذ حافظ محیط زیست و متصل
به اینترنت ابداع کردهاند که ضخامت آن فقط یک میلیمتر است.

سلفی بی خطر بگیرید

قاب
فناوری

علیرضا احمدی

خبرنگار

بسیاری از مردم جهان بویژه جوانان عالقه وافری به عکسهای سلفی دارند تا جایی که گاه برای داشتن یک سلفی خاص
و ویژه در آبشــارها ،کوهها ،آســمانخراشها و ...جان خود را بهخطر میاندازند .بعضی وقتها هم افرادی را میبینید که در
یک گالری نقاشی،هنری یا شهربازی و ...بدون توجه به آثار یا تفریحات موجود در این مجموعه ،تنها در حال گرفتن عکس
سلفیهستند.
بــرای راحتتر و کم خطرترشــدن کار این افــراد یک فناوری با نام
 Mira systemطراحی شــده است و آنها میتوانند بهمحض ورود
بــه چنیــن محلهایی از سیســتم  Miraکه توســط یک اســتارتاپ
نیویورکی طراحی شــده اســت ،اســتفاده کنند .این سیستم شامل
یک صفحه نمایش لمسی است که میتواند در ورودی گالریها،
موزهها ،پارکهای موضوعی و ...نصب شود .این صفحه نمایش
همچنین به تعدادی دوربین مجهز است که چندین عکس پشت
سر هم میگیرند.
عالقه منــدان میتوانند به محــض ورود ثبتنام کننــد وعالوه بر
ارســال ایمیل خود ،یــک کارت که کد  QRویــژهای روی آن پرینت
شده را دریافت کنند.
البته قرار است عالوه بر کارت ،دستبندها یا مچ بندهای مجهز به
 RFIDنیز در این مرحله مورد اســتفاده قرار بگیرند .هرگاه این افراد بخواهند عکس ســلفی بگیرند تنها کافی اســت کد QR
موجود روی کارت خود را اسکن کنند .بالفاصله شمارش معکوس روی صفحه نمایش آغاز میشود و از متقاضی چندین
عکس از زوایای مختلف یا ویدئوهایی کوتاه گرفته میشود .پیش نمایش این عکسها یا ویدئوها روی صفحه نمایش ظاهر
میشود و هریک از عکسها را که بخواهید میتوانید دریافت کنید.
گفتنی است این عکسها ،گیف یا ویدئوهای کوتاه برای کاربر ایمیل میشود .البته این سیستم فعالً بهصورت آزمایشی تنها
در یک موزه و یک شهربازی در نیویورک نصب شده است.
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«دولــت همراه» بناســت خدمــات دســتگاههای دولتی را
بهصورت غیرحضوری ارائه کند؛ هرچند ارائه این خدمات
روی وب از طریــق اپلیکیشــن دولــت همــراه چنــدان مطابــق میل
مــردم نیســت ،اما معــاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات معتقد اســت که
الزم نیســت دولت اپلیکیشــن یا برنامه ارائــه دهد ،بلکه خدمــات دولت باید از
طریق اپلیکیشنهای پرکاربر ارائه شود .بهگزارش ایسنا ،سامانه «دولت همراه»
ســال گذشته رونمایی شــد؛ البته پروژههایی مانند شــبکه ملی اطالعات ،دولت
الکترونیکــی و دولــت همــراه از پروژههایی هســتند که افتتــاح آنها تازه ســرآغاز
فعالیتهای الزم در این طرحها به شــمار میرود و آغاز بهکارشان ،به این معنا
نیست که کامالً به اتمام رسیدهاند؛ بلکه الزم است خدمات متنوع در بستر این
امکانــات قــرار بگیرد تا آنچه از ابتــدا درباره کاهش مراجعــات و صرفهجویی در
زمان و ســهولت در بوروکراســی اداری مدنظر بوده ،محقق شــود .بارها از ســوی
کارشناسان گفته شــده اگر در راستای تسریع راهاندازی دولت الکترونیکی تالش
ش مییابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات باالی
کنیم ،فساد کاه 
یک ســاختمان اداری بروند .در نتیجه با «دولت همراه» بهجای اینکه نیاز باشد
مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند ،میتوان خدمات دولتی را همه وقت
و همهجا به مردم ارائه داد .این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروههاست.
در آخرین آماری که درباره دولت همراه از سوی سازمان فناوری اطالعات اعالم
شــده ،میزان نصب یونیک دولت همراه یا اســتفاده از  USSDآن بیش از هفت
میلیون بود که به معنای استفاده این تعداد از شهروندان بهصورت ( G۲Cدولت
به مصرفکننده) است .سایر موارد به تفکیک هر دستگاه متفاوت است و میزان
تراکنش میاندستگاهی سال  ۱۳۹۷نیز بال غ بر  ۳۵۰میلیون اعالم شد.
البته نظراتی که درباره اپلیکیشــن دولت همراه در فروشــگاههای آنالین مطرح
میشــود حاکی از آن اســت که این اپلیکیشــن ظاهــراً نمیتواند پاســخگوی نیاز
کاربــران باشــد؛ برخی از کاربران به مشــکل عدم احراز هویت اشــاره میکنند که
بــا وجــود درج شــماره ملــی و تاریخ تولــد اتفــاق نمیافتد ،برخــی میگویند کد
فعالســازی برایشان ارســال نمیشــود و کاربرانی که از دریافت نکردن خدمات
ناراضی هستند هم معتقدند اپلیکیشن دولت همراه برنامه ناکارآمدی است که
حتی نمیتوان آن را حذف کرد.
در همیــن حــال ،امیــر ناظمــی  -رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعات نیــز درباره
مشــکالتی که اپلیکیشــن «دولت همــراه» دارد ،اظهــار کرد :دلیــل این موضوع
بــه زبان ســاده این اســت که الزم نیســت دولت اپلیکیشــن ارائه دهــد و ارائه آن
انحصــاری باشــد ،آنچه من از روز اول با آن مخالفت کــردم و اکنون هم بهدنبال
تغییر رویه هســتیم ،یعنی خدمات دولت از طریق اپلیکیشــنهای پرکاربر ارائه
شــود .یعنی اگــر روی موبایلتان اپلیکیشــن اپراتــوری را دارید ،اشــکالی ندارد که
از همان اپلیکیشــن خدمات دولت الکترونیکتان را هم بگیریــد .وی ادامه داد:
اگر راههای دریافت خدمات موازی باشــد ،رقابت ایجاد میشود ،اما تا زمانی که
این راهها بهصورت انحصاری در دســت دولت باشــد ،هــر روز به دالیل مختلف
تحت تأثیر قرار میگیرد .بنابراین خدمات میتواند در اپلیکیشــن دولت همراه
متمرکزشود اما اپلیکیشنهای مختلف هم میتوانند به این هسته وصل شوند و
هر سرویسی را که خواستند دریافت کنند ،یعنی کاربران اپ دولت همراه را داشته
باشند اما قرار نباشد این انحصاراًتنها راهی باشد که مردم با آن روبهرو میشوند.
معــاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه اجرای این تغییر رویکرد
زمان میبرد ،افزود :این موضوع در این لحظه اولویت یک ما نیست ،بلکه اولویت
این است که مردم بتوانند از اپلیکیشنها یا برنامههایی که سرویس را بهتر از دولت
ارائه میدهند ،ســرویس بگیرند .اگر قرار بود همین ســرویسهایی که اپلیکیشن
پرداخت یا اپلیکیشنهای حملونقل دارند ،توسط دولت ارائه شود ،با این کیفیتی
که االن مردم دریافت میکنند ممکن نبود واین امکانات امروز فراهم نمیشد.

سی نت

شیوع ویروس کرونا این روزها خبرساز
شــده اســت و عالوه بــر مشــکالتی که
بــرای ســامت جامعه جهانــی ایجاد
کــرده ،به اقتصــاد چین نیــز ضربهای
بــزرگ وارد کــرده و عمالً مانع شــتاب
ایــن اقتصــاد برتر جهان شــده اســت.
بــا توجه به مــوج تعطیلــی کارخانهها
و سرعت شیوع ویروس کرونا ،صنایع
مختلــف چیــن و جهان از این آســیب
در امــان نماندهانــد و درایــن میــان
دردســرهای زیادی برای کمپانیهای
فنــاوری برتــر جهــان و در رأس آن
سامســونگ و اپــل ایجاد شــده اســت.
امــا کدام یــک از این غولهــای دنیای
فناوری آســیب بیشتری از شیوع کرونا
دیده اند؟
ëëکرونا عامل رکود بازار تلفن همراه
درحالــی کــه امســال تولیدکننــدگان
تلفــن همــراه انتظار داشــتند بــا ارائه
گوشــیهای  ،5Gپــس از دوســال
متوالــی به شــیب نزولی بــازار جهانی
فــروش تلفــن همــراه پایــان دهند اما
ظهور ویروس کرونا ،ایــن امیدها را بر
باد داد تا جایــی که انتظار میرود این
کمپانیها ســومین ســال رکــود خود را
نیــز طــی خواهند کــرد .طبــق گزارش
مؤسســه تحقیقاتــی ،TrendForce
شــیوع ویــروس کرونــا بــه طورکلی بر
بــازار تلفــن همــراه جهــان تأثیرگــذار
بــوده و بســیاری از برندهــا آســیب
دیدهانــد تــا جایی کــه تولیــد و فروش
گوشــیهای هوشــمند بــه پایینتریــن
رقــم خــود در 5ســال اخیــر رســیده
اســت.پیشبینی شــده اســت در ســه
ماهــه نخســت ســالجاری میــادی،
تولید تلفنهای هوشــمند تا 12درصد
کمتــر خواهــد شــد.میزان تولیــد
تلفنهای هوشــمند در ســال  2020به
1.381میلیارد دســتگاه خواهد رســید
که کمترین میزان از سال  2016تاکنون
اســت و کاهــش 1.3درصدی را نشــان
میدهد.
طبق ایــن گزارش نــه تنهــا تلفنهای
هوشــمند بلکــه تولیــد اســپیکرهای

هوشــمند ،کنســولهای بازیهــای
ویدئویــی ،تولید خــودرو و ...نیز تحت
تأثیــر ایــن ویــروس قــرار گرفتهانــد
وعرضه آنها با مشــکالتی مواجه شده
است.
ایــن گــزارش همچنیــن مدعی اســت
کاهش تولید قطعات مشکالت زیادی
ایجــاد کــرده و در ایــن میــان ،بخــش
تولید تراشه حافظه()memory chip
بسیار آسیب دیده است.
ëëغافلگیری سامسونگ
بخــش بزرگــی از بــازار تلفــن همــراه
جهــان در خدمــت دو برنــد اپــل و
سامســونگ اســت و بــه همیــن دلیل
هــم تقابــل دوســتداران محصــوالت
اندرویــدی و  Iosتمامــی نــدارد .بــا
اینکه تاکنون طرفــداران هریک از این
محصوالت تالش داشــتند تا با توجیه
برتــری محصوالت مــورد عالقه خود،
یارگیری کنند اما به نظر میرســد این
طرفــداران بایــد افقــی هولنــاک برای
برند مــورد عالقهشــان متصور شــوند
و آن هــم جــدال ایــن کمپانیهــا بــا
ویروس کرونا است.
آنچــه مســلم اســت اینکــه اپــل و
سامســونگ ،هیــچ یــک نتوانســتهاند
از دردســرهای ویــروس کرونــا فــرار
کنند.هرچنــد ابتــدا گمــان میرفــت
بســته شــدن کارخانههــای تولیــد
قطعــات محصــوالت اپــل در چیــن
ضربــه ســنگینی به ایــن کمپانــی وارد
کــرده و سامســونگ میتوانــد از ایــن
فرصــت بــرای افزایــش بــازار خــود
اســتفاده کنــد امــا شــرایط آنطــور که
پیشبینی میشــد پیش نرفــت و این
کمپانی غافلگیر شــد و هدف حمالت
اقتصــادی کرونا قرار گرفت .با شــیوع
ویــروس کرونــا در کره جنوبــی و بیمار
شدن یک کارگر در یکی از کارخانههای
 Samsung Electronicsایــن کمپانــی
تــازه متوجه شــد که در چــه وضعیت
وخیمــی قــرار گرفتــه و همچــون اپــل
مجبور شــد کارخانههایــش را تعطیل
کنــد تــا ســامت کارکنانــش تضمیــن
شود.
ëëتعطیلی خط تولید ایرپاد
همچنــان کــه جهــان بــرای مقابلــه با

با تفاهم زیرساخت با پژوهشگاه فضایی صورت گرفت

این اختراع «کاغذ نانو» نام گرفته و محققان معتقدند با کمک آن میتوان طیف
وسیعی از اطالعات را در طبیعت جمعآوری کرد.
ایــن پــروژه در انســتیتو  ISIRدانشــگاه اوزاکا و به رهبری تاکاشــی کازوگا دانشــجوی
مقطع دکتری انجام شــده اســت .کاغذ نانوی مذکور سطحی صاف و بافتی مشابه
پالســتیک دارد .این اختراع طوری طراحی شــده تا در محیط زیست تجزیه شود و
نگهداری آن ارزان قیمت است.
در آزمایشها کاغذ نانو  ۴۰روز پس از آنکه در زمین قرار گرفت ،تا  ۹۵درصد تجزیه
شد .همچنین به گفته محققان قطعات فلزی به کار رفته در کاغذ نیز با رنگی غیر
سمی پوشیده شدهاند.
محققان یک دستگاه کوچک سنجش رطوبت هوا در کاغذ نانو قرار دادند تا سطح
رطوبت و بخار آب در هوا یا خاک را بررسی کند.
اطالعات جمعآوری شــده توســط رطوبت ســنج به یک حســگر کوچک بیســیم
ارســال میشــود و از آنجا بهطور آنالین به دســتگاههای دیگر انتقــال مییابد .این
دستگاه باهدف آن ابداع شده که بخشی از شبکه اینترنت اشیا باشد.
از آنجا که این کاغذ نانو سبک و کوچک است ،بنابراین میتوان آن را در هر نقطهای
روی زمیــن قــرار داد تــا اطالعــات را جمعآوری کنــد و از آنجا که در محیط زیســت
تجزیه میشود ،هیچ آثار مخربی نخواهد داشت.

