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اختالل در آنتن تلفن همراه با قطعی برق

تعداد کاربران تلگرام از مرز  500میلیون گذشت

شمار کاربران پیام رسان تلگرام در چند روز گذشته در پی انتقاد از تغییرات جدید حریم
خصوصی در واتس اپ ،بیش از  ۲۵میلیون نفر افزایش یافت و از مرز  ۵۰۰میلیون نفر
عبور کرد .به گزارش ایسنا ،تلگرام با رشد کاربران جدید ،خبر عبور شمار کاربرانش را از
مرز نیم میلیارد نفر اعالم کرد .تغییرات در شرایط و خدمات واتس اپ که از هشتم فوریه
اجرایی میشود به این اپلیکیشن اجازه میدهد اطالعات کاربران را با شرکت فیس بوک
به اشتراک بگذارد .کاربران باید با شرایط جدید که به آنها اجازه میدهد هدف تبلیغات
هدفمنــد قرار گیرند موافقــت کنند در غیر این صورت دسترســی به اکانتهایشــان در
واتســاپ را از دســت میدهند .این پیام رســان محبوب در روزهای اخیر هدف انتقادات
گســترده قــرار گرفتــه و مجبور شــده توضیح دهد که تغییــرات مذکور شــامل پیام های
خصوصی کاربران با دوستان و خانوادهشان نمیشود.
ویل کت کارت ،مدیرعامل واتساپ در توئیتر اعالم کرد باید روشن کنیم که این آپدیت
ارتباط تجاری را توصیف میکند و شیوه اشتراکگذاری اطالعات با فیس بوک را تغییر
نمیدهد .این آپدیت روی نحوه ارتباط خصوصی مردم با یکدیگر در هر جای جهان که
باشند تأثیر نمیگذارد .تالش فیس بوک برای بهرهبرداری از واتساپ با افت رشد درآمد
این شرکت شبکه اجتماعی جدیتر شده است .طبق اعالم این شرکت ،پیام رسان بیش
از  ۵۰درصد در بســیاری از کشــورهایی که از شــیوع ویروس کرونا بشدت آسیب دیدهاند
رشد داشته است اما این رشد به درآمد تبلیغاتی بیشتری منجر نشده است زیرا واتساپ
در میان پلتفرمهایی نبوده که فیس بوک در آنها کسب و کاری تجاری قوی داشته است.
براســاس گزارش بیزنس اینسایدر ،اپلیکیشن پیام رسان ســیگنال هم در پی انتقادات
گسترده از تغییرات واتساپ ،شاهد رشد ۴۲۰۰درصدی کاربرانش بوده است و طبق آمار
سنسور تاور ،از ششم تا دهم ژانویه ،این اپلیکیشن ۷.۵میلیون بار دانلود شده است.
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به دلیل شیوع کرونا
اخبار

طبق اعالم برخی شهروندان ،آنتن موبایل تعدادی از مشترکان در برخی مناطق با
قطعی مواجه شده که احتمال میرود ناشی از قطعی برق است.
بهگزارش ایســنا ،برخی از مشــترکان تلفن همراه در مناطق مختلف عنوان کردند که با
قطعی آنتن موبایلهایشان مواجه شدهاند؛ پیگیری این موضوع از اپراتورها حاکی از آن
اســت که این موضوع میتواند به قطعی برق در تهران ارتباط داشــته باشد .سخنگوی
صنعــت برق اعــام کرده کــه در برخــی از مناطق کشــور محدودیت موقتی بــ ه دنبال
موضوع محدودیت سوخت نیروگاهها اعمال شده است که باعث شده در برخی مناطق
خاموشی مقطعی داشته باشیم .قطع برق در برخی بخشهایی از مناطق،۱۱،۹،۶،۳،۲
 ۱۳و ۱۴تهراناتفاقافتادهواینمحدودیتموقتیب هدنبالموضوعمحدودیتسوخت
نیروگاهها اعمال شــده است که باعث شــد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته
باشــیم .بهگفته مســئوالن صنعت برق ،به محض اینکه مشکل سوخت و محدودیت
تأمین گاز برطرف شــود ،خاموشــی هم نخواهیم داشــت .باتریهای سایتهای ،BTS
وظیفه تابآوری برای تأمین برق تجهیزات و آنتن را دارند که البته تابآوری سایتها
به بازه دو تا چهار ســاعته محدود اســت و اگر قطعی برق ادامه پیدا کند ،این ســایتها
هم خاموش میشــوند .البته در شــرایط خاص و حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله،
برای سایتها از دیزل ژنراتور هم استفاده میشود ،اما اگر از موتور برق یا دیزل ژنراتورها
در سطح گسترده استفاده شود ،آن هم با این حجم از آلودگی ،زیان زیادی به طبیعت
وارد میکند .در حالی که شرکت توانیر اعالم کرده امکان اطالعرسانی درباره خاموشی
و قطعــی بــرق وجود نداشــته ،به نظر میرســد این اتفاق پیــش از این هم تکرار شــده
اســت .این در حالی است که اپراتورها معتقدند وظیفهای برای تأمین برق ندارند و اگر
برنامه قطعی برق ،از قبل به شرکتهایی مثل اپراتورها که زیرساخت ارتباطی را فراهم
میکنند ،اطالعرسانی شود ،با برنامهریزی بهتر میتوان از بروز گسترده قطعی موبایل
همجلوگیریکرد.
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نمایشگاهالسوگاسامریکابهصورتمجازیبرگزارشد
میترا جلیلی
خبرنگار

نمایشــگاه  CESکه از ســال  ۱۹۶۷تاکنون هرسال
توســط مجمــع CTAبرگــزار میشــود امســال
تجربــهای متفــاوت بــرای کمپانیهــای فنــاوری
جهان رقم زد و برای نخستین بار این نمایشگاه به
صورت مجازی برگزار شد .در این رویداد مجازی
که امسال زیر سایه کرونا برگزار شد بخش زیادی از
محصوالت فناورانه به سالمت و مقابله با کووید
 19مربــوط بود و بیشــترین تعداد جایــزه نوآوری
 CES 2021نیز به این بخش تعلق گرفت .امسال
همچنین فناوری  5Gدر کانون توجه قرار داشت.
ëëحذفمرزهایفیزیکی
هرچنــد شــور و هیجــان هرســال را در پنجاه و
یکمین دوره نمایشــگاه  CESالس وگاس شاهد
نبودیــم و 150هزار شــرکت کننده آنالیــن در این
رویداد قابل مقایســه با تعداد بازدیدکنندگان در
ســالهای پیشــین نیســت اما به هرحــال تجربه
دیجیتال جالبــی رقم خــورد و برترینهای حوزه
فناوری آخرین دســتاوردهای خــود را به نمایش
گذاشــتند .البته این نمایشــگاه دیجیتــال تفاوت
دیگری هم با تجربه های ســالهای قبل داشت و
بسیاری از بازدیدکنندگان برای بار نخست در این
رویداد شرکت کردند .این افراد که به دلیل هزینه
یا بعد مســافت نمی توانســتند در این نمایشگاه
حضور داشــته باشــند معتقدند دنیای دیجیتال
مرزهــای فیزیکــی را بــرای آنها از میان برداشــته
و امســال توانســتند بدون هزینه ای گــزاف در این
رویداد مجازی حاضر شوند.
در نمایشــگاه  CES 2021کــه از 11ژانویــه (22
دی) آغاز به کار کرده و امروز  14ژانویه به کار خود
پایــان خواهد داد ،بیش از هــزار و  900غرفهدار به
صــورت مجــازی جدیدترین دســتاوردهای خود
را در طیفهــای مختلــف به نمایش گذاشــتند و
همچنیــن بیــش از  100کنفرانــس برگزار شــد که
در قالــب آن ،پیشــتازان صنعت فنــاوری دیدگاه
شــان بــرای آینــده بهتر را بــا یکدیگر به اشــتراک
گذاشــتند .همچنیــن برخــی اســتارتاپها نیز به
دنبال یافتن ســرمایهگذار بودند .هرچند پاندمی
کرونا ســبب شــد تا نمایشگاه امســال به صورتی
متفاوت برگزار شود ولی همچنان ابتکار و نوآوری

در این رویداد حرف نخست را می زند و تازههای
تکنولوژی از خودروهای خودران گرفته تا سالمت
دیجیتــال ،5G،شــهرهای هوشــمند ،خانههــای
هوشمند و ...ارائه شدند.
 CESëëزیرسایهکرونا
امســال کرونــا یکــی از موضوعهــای اصلــی
بزرگتریــن نمایشــگاه لــوازم الکترونیــک جهــان
بود و شــاهد نمایش تعداد زیــادی از محصوالت
فناورانــه مرتبط بــا کوویــد  19بودیم .یکــی از این
محصــوالت ،ماســک  MaskFoneاســت کــه بــا
وجود میکروفون در داخل آن ،کاربر به راحتی می
تواند به تماسها پاســخ دهد بدون اینکه مجبور
باشــد گوشــی را در دســت بگیرد و احتماالً آلوده
بــه ویــروس شــود AirPop Active .هم ماســک
فناورانــه دیگری اســت که در این نمایشــگاه ارائه
شد .این ماسک به سنسور مجهز است و با ردیابی
تنفــس کاربــر و ارســال اطالعــات به یــک آی پد،
درمی یابد چه زمانی باید ماســک تعویض شود.
کمپانــی  Amazfitهــم یک دســتگاه ضدعفونی
کننده ماسک شــفاف در این رویداد مجازی ارائه
داد کــه مــی توانــد فیلترهای ماســک را با اشــعه
ماورای بنفش در عرض10دقیقه ضدعفونی کند.
بخشــی از  CESامســال هــم به دســتگاههای
فناورانه تصفیه هوا مربوط است که ازآن می توان
به  Luft Duoاشــاره کرد؛ یک دستگاه تصفیه هوا
در ابعادی بسیار کوچک که با استفاده از فیلترهای
قابــل تعویــض  HEPAو اشــعه مــاورای بنفش
میتواند هوای اطراف کاربر را عاری از هر ویروس
کند .گوشیهایی که با استفاده از نرم افزارهای اپل
یا گوگل به کاربر هشــدار می دهــد که در معرض
کوویــد  19قــرار گرفتــه و همچنیــن روباتهــای
ضدعفونــی کننــده از دیگر جذابیتهــای رویداد
امسال است.
 Adibotروباتــی اســت کــه توســط کمپانــی
 Ubtechدر این نمایشــگاه مجازی رونمایی شد.
این روبات به طور ویژه برای ضدعفونی مدارس و
محلهای کوچک کسب و کار با نور ماورای بنفش
طراحی شــده اســت .کمپانــی  GHSPنیــز از یک
سیســتم نور ماورای بنفش رونمایــی کرد که می
تواند کروناویروس و ســایر عوامل بیماری زا را در
داخل خودروها از بین ببرد.

ëëاینلپتاپوتبلتهایجذاب
از کمپانیهای شرکت کننده در این رویداد می
توان به برندهای سامسونگ ،ال جی ،سونیTCL,،
 Nvidia, AMDو ...اشــاره کــرد .ال جــی بــا شــعار
«زندگــی ادامــه دارد ...خــود را در خانه احســاس
کنید» برای زندگی امن و راحت در میان پاندمی
کرونا تالشی ویژه داشــته و عالوه بر لوازم خانگی
در بخــش گوشــیهای هوشــمند هــم خــوش
درخشــید .ایــن برنــد یک تلفــن هوشــمند قابل
لولــه شــدن ارائه داد کــه این نوآوری بســیار مورد
بحــث قــرار گرفــت .البتــه عالوهبر ال جــی ،برند
چینی  TCLهم از گوشــی رول شدنی  6.7اینچی
خــود رونمایی کرد که تنها با یک ضربه انگشــت
میتوانــد به یک تبلــت 7.8اینچی تبدیل شــود.
تبلتهای قابل تا شدن و همچنین لپ تاپهای
بســیار باریک ویژه گیم هم از دیگر جذابیتهای
رویداد امســال بود .کمپانی اینتل در ساخت لپ
تاپهای گیم خود از پردازشگرهای نسل یازدهم
 Tiger Lake-H35اســتفاده کرده است .کمپانی
 Acerنیز در این نمایشگاه به بخش گیم اهمیت
ویژه داده و با ارائه مانیتور گیمینگ Nitro XV28
بــه گیمرهــای پلی استیشــن 5یــا ایکــس باکس
خدمت بزرگی کرد.
لنوو نیز از لپ تاپهــای 5G, Yoga IdeaPad
 7 Legion ,7 AIOو همچنیــن باریــک تریــن
 ThinkPadموجــود در جهــان رونمایــی کــرد؛
محصوالتــی کــه کاربران مــی تواننــد از آنها برای

گیم ،ویدئوکنفرانس ها و ...اســتفاده کنند .کمپانی
 HPهــم با لــپ تــاپ HP Elite Dragonfly G2که
بسیارسبکاستواینترنت5Gراپشتیبانیمیکند
به یاری کارمندان دورکار آمده است AMD.هم از
جدیدترینپردازشگرهای8هستهایتلفنهمراه
و تبلــت با نــام  Series 5000 Ryzenرونمایی کرد
که از امنیت سایبری باالیی برخوردارند.
ســونی نیز از پهپاد  Airpeakکه ویژه عکاســی
حرفــهای و تولیــد ویدئــو اســت رونمایــی کــرد.
Airpeakکوچکتریــن پهپــادی اســت کــه بــه
سیســتم آلفا مجهــز خواهد بود بــه همین دلیل
می تواند در عکاسی و فیلمبرداری در سرعت باال
بسیار موفق باشــد .پای تاکسیهای هوایی نیز به
این رویداد فناورانه بزرگ جهان باز شــد .کمپانی
جنــرال موتــورز در نمایــش مجــازی محصوالت
خود از تالش برای ساخت تاکسیهای هوایی تک
سرنشین خبر داد .عینکهای هوشمند میکروال
ای دی  Vuzixهــم یکــی دیگــر از جذابیتهــای
نمایشــگاه امســال به شــمار می رود .این عینک
هوشمند پروژکتوری بســیار کوچک به اندازه یک
پاککن مداد دارد که در دسته عینک جای گرفته
است .این عینک به اینترنت 4Gاتصال دارد ولی
هنوز اینترنت  5Gرا پشتیبانی نمی کند.
 ëëبخش ســامت دارنــده رتبــه نخســت جوایز
نوآوری
امســال نیز این رویداد با جوایــز نوآوری در
بخشهــای مختلف همراه بود و نکته جالب

اینجاست که بیشترین تعداد جایزه نوآوری به
بخش سالمت تعلق گرفت درحالی که سال
 2020ایــن افتخــار بــرای خانههای هوشــمند
رقم خورد.ســخت افزارهــای کامپیوتر نیز در
رده دوم و خانههای هوشــمند هم در جایگاه
ســوم قرار گرفتنــد .جایــزه برترین نــوآوری در
بخش پهپادها نیز به پهپاد  Skydio X2تعلق
گرفــت .این پهپاد به هــوش مصنوعی مجهز
است و با توجه به مدت طوالنی پرواز ،می تواند
یکی از بهترین گزینه ها در موارد نظامی باشد.
کشــتی خودران از کمپانی IBMنیــز در بخش
حمــل و نقــل هوشــمند جایــزه نــوآوری را به
خود اختصاص داد .کاپیتان این کشتی هوش
مصنوعــی خواهــد بــود و قرار اســت در ســال
 2021اقیانوس آتالنتیک را طی کند.
اگر بخواهیــم به کمپانی ها نیز اشــاره کنیم
باید گفت سامســونگ بیشــترین تعداد جایزه
نــوآوری را به خــود اختصاص داد و پــس از آن
ال جــی ،ایســوس HP،Dell،و ...جــای گرفتند.
سامســونگ بــا شــعار«برای همه بهتر اســت»
محصوالت هوشــمندی ارائه داد تا زندگی بشر
آسان تر شود.
یکــی از این لــوازم خانگی که جایــزه نوآوری
را ازآن خود کرد یخچال چهار در سامســونگ با
نام  Bespoke Flexاست که کاربر می تواند رنگ
هــر در را انتخاب کند .یخچال  Family Hubنیز
کــه جایزه نــوآوری را کســب کرد مجهــز به یک
صفحــه لمســی ال ای دی  21.5اینچــی اســت
که پخت و پز را آســان می کند و مــی توان از آن
برای ســرگرمی و همچنین ارسال پیام استفاده
کرد .جاروبرقی روباتیک AI 90 JetBotهم یکی
دیگر از محصوالت سامســونگ است که جایزه
نوآوری امســال  CESرا به خــود اختصاص داد
ایــن جاروبرقی مجهز به تعدادی سنســور ســه
بعــدی و همچنیــن فنــاوری  LiDARاســت که
یک دوربین در جلوی آن نصب شده تا خانه را
راحت تر تمیز کند.
این جاروبرقی می تواند مسیر را نیز با کمک
هوش مصنوعی پیدا کند و اشیایی مانند حوله،
کابلهــای برق ،ظرف غــذای حیوانات خانگی
و ...را کامالً تشخیص می دهد.

