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طبق پیش بینی موسسه تحقیقاتی گارتنر

در پژوهشگاه ارتباطات انجام شد

میترا جلیلی
خبرنگار

شــیوع کرونــا عمــاً زمینــه ســاز رشــد
پذیــرش محصــوالت دیجیتــال در
جهــان شــد و بــا اینکــه  2020ســالی
بســیار سخت بود ولی بســیاری بر این
باورند که در  2021شــاهد شــکوفایی و
چشــمانداز مثبت صنعــت آی تی در
جهان خواهیم بود.
طبق پیشبینی مؤسسه تحقیقاتی
گارتنــر ،میــزان ســرمایهگذاری در
صنعــت آی تــی در ســال  2021بــه
 4.1تریلیــون دالر خواهــد رســید کــه
نشــان از رشــد8.4درصدی نســبت به
ســال  2020دارد و میتــوان گفــت کــه
ایــن صنعت بــه دوران پیــش از کرونا
بازخواهد گشت.اما این موضوع برای
همــه کشــورها و مناطــق جهان صدق
نمیکنــد و برخــی مناطــق ازجملــه
امریکای التین بایــد برای بهبود کامل
وضعیــت آی تــی خــود تا ســال 2024
صبر کنند.
ëëسیگنالهای مثبت حوزه آی تی
بیش از یک ســال از وقــوع پاندمی
کوویــد  19درجهــان میگــذرد و شــاید
بتــوان گفــت صنعــت آی تــی در خط
مقــدم مقابلــه با ایــن ویــروس مرموز
قــرار گرفته اســت؛ صنعتی کــه مردم
را بــا دورکاری ،آمــوزش از راه دور،
خریــد آنالین و ...مأنــوس کرد و عمالً
تــا حدودی جلوی شــیوع بیشــتر کرونا
را در جهــان گرفــت؛ درحالــی کــه بــا
آغاز واکسیناســیون درجهان بســیاری
از کشــورها تالش میکنند زندگی خود
را بــه دوران پیش از کرونا نزدیک کنند
محققان مؤسســات پژوهشی بهدنبال
برآوردهایــی از وضعیــت بهبــود ایــن
صنعــت در جهــان هســتند .البته باید
گفــت بیشــتر محققــان رشــد مثبــت
ســرمایهگذاری در همــه حوزههــای
آی تــی در جهــان تــا ســال  2022را
پیشبینی میکنند.
طبــق پیشبینــی گارتنــر ،میــزان
سرمایهگذاری در ســال  2021در حوزه
آی تــی به4.1تریلیــون دالر میرســد

درحالــی که در ســال  2020نســبت به
ســال  2019شــاهد کاهش2.2درصدی
میــزان ســرمایهگذاری جهانــی در
ایــن صنعــت بودیــم چراکــه مدیران
کمپانیهــا بیشــتر ترجیــح میدادنــد
در شــرایط کرونا که منجــر به دورکاری
کارمنــدان در بیشــتر نقــاط جهــان،
تحصیــل ،خریــد آنالیــن و ...شــد
در نوآوریهــا و تکنولوژیهایــی بــا
مأموریت حیاتی هزینه کنند.
حــاال بــه نظــر میرســد مدیــران
جهــان عــزم خــود را جــزم کردهانــد تا
در ســال  2021گامهایــی بــرای بهبــود
ایــن وضعیــت بردارنــد« .جان-دیوید
الوالک» معــاون برجســته تحقیقــات
در مؤسســه گارتنــر درایــن بــاره گفــت:
ســال گذشــته کمپانیهــای مختلــف
در جهــان میــزان هزینــه برای توســعه
زیرســاختهای فناوری اطالعات خود
را به نحو چشــمگیری افزایش دادند تا
بتوانند ظرف چند هفته نیروی کار خود
را از راه دور فعــال کننــد امــا پیشبینی
میشــود در ســال  2022در همــه
بخشهای آی تی شــاهد رشــد باشیم؛
بیشــترین افزایــش ســرمایهگذاری بــه
وســایل دیجیتــال بــا رشــد 11درصدی
مربــوط میشــود و پــس از آن هم نرم
افزارهای شــغلی با رشد 10.8درصدی
قــرار دارنــد چراکــه کارفرمایــان و
ســازمانها تمرکــز خــود را بــه تأمیــن
محیطهــای کاری پربــازده و نوآورانــه
برای نیروی کار خود معطوف کردهاند.
ëëوضعیت آی تی امریکای التین
هرچند میزان هزینه برای توســعه
آی تــی و صنعــت فنــاوری گامــی
روبه جلــو محســوب میشــود و در
مجمــوع کشــورهای جهــان تصمیــم
گرفتهاند تا ســرعت بیشتری به بهبود
وضعیــت ایــن حــوزه بدهنــد و خــود
را آمــاده دوران پســاکرونا کننــد امــا
کشــورهایی هــم در دنیــا هســتند کــه
چنــدان نمیتوان نســبت به وضعیت
آنها خوشــبین بــود .درحالی که برخی
کشورها تا پایان  2021احتماالً صنعت
آی تــی خــود را با ســرمایه گذاریهای
عمــده از وضعیــت دوران کرونا خارج

میکننــد اما امریــکای التین وضعیتی
مشــابه نــدارد و پیشبینــی میشــود
کــه احتمــاالً ایــن کار تــا ســال 2024
طول خواهد کشــید .بــه گفته محققان
مؤسســه گارتنــر ،این منطقــه در میان
آخرین مناطقــی از جهان قــرار گرفته
کــه بــه ســطح آی تــی پیــش از شــیوع
کرونــا بازمــی گردنــد؛ ایــن درحالــی
است که میزان هزینه و سرمایهگذاری
در صنعــت آی تــی در چیــن از ســال
 2019یعنی قبل از شــیوع کرونا پیشــی
گرفتــه و انتظــار مــیرود ایــن صنعت
در امریــکای شــمالی و اروپای غربی تا
پایان  2021بهبود یابد.
پیشبینــی میشـــــــــــود میــزان
ســرمایهگذاری در صنعــت آی تی در
امریــکای التین در ســال  2021نســبت
به  ،2020افزایش 7.7درصدی داشته
باشــد که البتــه در این میــان آرژانتین
با 10.4درصد ،بیشــترین رشــد را ثبت
خواهــد کــرد .پــس از آن مکزیــک بــا
پیشبینی رشــد 10درصــدی در میزان
ســرمایهگذاری بــرای صنعــت آی
تــی قــرار دارد و ردههــای بعــدی ایــن
پیشبینی هم به برزیل ،پرو ،شــیلی و
کلمبیا اختصاص مییابد.

 12نکته برای مانع زدایی از صنعت مخابرات
فرامرز رستگار

اتحادیه اروپا اپل را به رفتار ضد رقابتی متهم میکند

قانونگذاران آنتی تراست (ضدانحصار) اتحادیه اروپا تصمیم دارند اپل را به
نقض قوانین رقابتی و محدود کردن رقبا متهم کنند.
به گزارش مهر ،قانونگذاران آنتی تراســت اتحادیــه اروپا تصمیم دارند در
هفته جاری اتهامات علیه اپل را مطرح کنند زیرا این شرکت رقبایش را در اپ
اســتور مســدود میکند .ارائه ایــن اتهامات علیه تولید کننده آیفــون پس از آن
مطرح شــده که یک سرویس انتشار موسیقی (اسپاتیفای) از اپل شکایت کرد.
این اقدام نخستین اتهام «آنتی تراست» اتحادیه اروپا علیه اپل است و ممکن
است به جریمهای معادل  ۱۰درصد درآمد جهانی این شرکت و تغییراتی در
مدل کســب و کاری پر سود آن منجر شــود .شرکت سوئدی اسپاتیفای در سال
 ۲۰۱۹میالدی شــکوائیه خود را به کمیسیون اروپا ارائه و ادعا کرد اپل ناعادالنه
رقبــای ســرویس «اپــل موزیــک» را محدود میکنــد .همچنین این شــرکت از
هزینه  ۳۰درصدی تحمیل شده بر توسعهدهندگان اپلیکیشن برای استفاده از
سیستم خرید آنالین اپل گله کرده است .سازمان ناظر بر رقابت اروپا هماکنون
مشغول انجام  ۴تحقیق (از جمله شکایت اسپاتیفای) از اپل است.

نگاه

نرم افزارآنالین

امــکان فرمــت ،تغییــر ســایز و اشــکال زدایی یک
پارتیشــن روی هــارد دیســک را به شــما میدهند.
ابــزار  Test-Diskهــم میتوانــد پارتیشــنهای از
دســت رفتــه را بازیابــی کرده یــا دیســکهای غیر
قابــل بــوت را بــه دیســکهای قابــل بــوت تبدیل
کند و از بســیاری از سیســتمهای پرونده پشتیبانی
میکند.

قاب فناوری

فناورانه بر خواب کودک خود نظارت کنید
صهبا ملک
خبرنگار

نگهــداری از نــوزاد کار چنــدان راحتــی نیســت و گاه برخــی والدیــن نگران
وضعیــت فرزندشــان در هنگام خــواب هســتند .تاکنون ابزارهــای فناورانه
گوناگونی طراحی و تولید شده تا این دغدغه برطرف شود و والدین بتوانند
بر نفس کشیدن نوزادشان هنگام خواب نظارت داشته باشند ،اما میتوان
گفــت کــه  Miku Pro Smart Babyبهتریــن ابــزار دیجیتــال در ایــن زمینه
بهشمار میرود.
ایــن وســیله دیجیتال بدون اینکه هیچ سنســور یا چســبی بــه بدن نوزاد
بچســبد یا هیچ گونه سیمی در تخت نوزاد مشــاهده شود میتواند هرگونه
اتفــاق عجیــب ،اختالل در تنفــس ،تغییر الگوی خواب یا ســرماخوردگی و
آلوده شدن به ویروس را از طریق یک اپ به والدین اطالع بدهد.
 Miku Proدارای قابلیتهــای متعــددی ازجملــه SensorFusion
اســت که از پردازشگر  8هســتهای برای ارســال بالفاصله اطالعات مربوط
به تنفس ،آنالیز خواب ،ویدئوی  1080p HDاســتفاده میکند .سنسورهای
اضافــه ایــن ابزار نیز میتوانند دما ،رطوبت ،ســطح نــور و میزان صدا را در
اتاق کودک مورد بررسی قرار دهند .این ابزار بهدلیل داشتن زاویه دید 140
درجه میتواند بخش عمدهای از اتاق را زیر پوشش نظارتی خود قرار دهد
و همچنین والدین میتوانند با زوم کردن فیلم ،کودک خود را از فاصلهای
نزدیکتــر ببیننــد حتــی اگر این نظــارت از راه دور انجام شــود .ایــن ابزار را

میتوان برای کودکان تا  12ســال مورد اســتفاده قــرار داد چراکه به نوعی با
رشــد کودک شــما از نظر تعداد سنســورها و ...ب ه روز میشود و میتواند بر
سالمت کودک نظارت داشته باشد.
هرچنــد هیــچ وســیلهای نمیتواند جایگزیــن مادر و مهر وی شــود ولی
 Miku Proپــس از  5هزار ســاعت مطالعات تحقیقاتی پزشــکی طراحی و
ساخته شده و میتواند بخوبی به وظیفه خود عمل کند .هماکنون این ابزار
دیجیتال از وب سایت  Mikucare.comبا بهای  399دالر قابل خرید است
و بزودی در سایر فروشگاهها ازجمله آمازون نیز عرضه می شود.

پیش بینی زمان فوران آتشفشان با کمک ماهواره

از نوع دیگر

 SystemRescueCDیــک دیســک بــوت نجــات
سیســتم و بازیابی اطالعات بر پایه لینوکس است
که به صــورت  CD، DVDیا USBهای قابل بوت،
قابل استفاده است.
ایــن نرم افزار با ارائه ابزارهایی برای ســاخت و
ویرایش پارتیشــنها ،عیوب کامپیوتر شــما را رفع
میکند.
ایــن دیســک بــوت دارای مجموعــهای کامــل
از ابزارهــای سیســتم و ابزارهــای پایــه اســت ،اگر
بخواهیــم بــه اصلیترین ابزارهای ایــن نرم افزار
اشــاره کنیــم بایــد گفــت  GNU Partedبهتریــن
ابــزار بــرای ویرایــش پارتیشــنها در لینوکــس
اســت GParted .نیــز ابزاری برای همانندســازی
پارتیشــن لینوکــس بــوده و  Partimageبــرای
همانندســازی ایمیــج  Drive/Ghostلینوکس به
کار مــیرود .یکی دیگر از ابزارهای جالب این نرم
افــزار  Reinstlaaاســت کــه یکــی از معمولترین
bootloaderهــای مــورد اســتفاده در لینوکــس
محسوب میشود.
ابزارهــای فایلهــای سیســتمی ایــن نــرم افزار

 Rsnamshotهــم ابــزاری کارآمد برای نمایش
لحظهای سیستم پرونده جهت ساخت نسخههای
پشــتیبان از سیســتمهای از راه دور و محلی اســت
و  EVMSیــا سیســتم مدیریــت حجمهــا ،ابــزاری
قدرتمنــد بــرای مدیریــت حجمهــای منطقی به
شمار میرود.
 3G-NTFSیکــی دیگــر از ابزارهــای ایــن نرم
افزار است که برای فراخوانی پارتیشنهای NTFS
تحــت لینوکــس به همــراه پشــتیبانی از خواندن و
نوشتن اطالعات بسیار مناسب عمل میکند.
پشــتیبانی از سیســتمهای پرونــده شــبکه
شــامل  Sambaو  ،NFSســاخت ،ویرایــش ،کپی و
بازیابــی پارتیشــنهای هــارد دیســک هــم از دیگر
قابلیتهــای این نرم افزار به شــمار میرود ،البته
توجه داشــته باشــید که فایل  isoدانلود شــده باید
توســط نــرم افــزار  Ultraisoروی دیویدی رایت
شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
اگر شما هم عالقه مندید که این نرم افزار را در
اختیار داشــته باشــید میتوانید آن را از وب سایت
 P30world.comبه صورت رایگان بارگذاری کنید.

پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،ســامانه پیشبینــی زمانی و مکانی
کرونا در استان تهران را با استفاده از هوش مصنوعی راهاندازی کرد.
به گزارش «ایران»« ،وحید یزدانیان» با اشاره به کاربردهای متنوع هوش
مصنوعــی گفت :کشــورهای توســعه یافتــه جهــان از هوش مصنوعــی برای
کاربردهــای متنوع و بویژه پیشبینی میزان شــیوع اســتفاده میکنند و اکنون
نیز در داخل کشــور ،بــا بهرهگیری از تجارب جهانی و نیز بومیســازی الگوها،
این ســامانه توســعه یافته ،میتواند ســرعت تحلیل دادهها را افزایش داده و
ی شــده در ســطح استان
براســاس اســتفاده از اطالعات ناشــناس و جمعآور 
تهــران ،کمک بســیار خوبی بــرای کنترل کرونا باشــد .وی با اشــاره به مراحل
تکمیلی ابر رایانه ســیمرغ تصریح کرد :با راهاندازی ابررایانه سیمرغ سرعت
تحلیل دادهها بســیار سریعتر خواهد شد و این ابررایانه نیز در خدمت هوش
مصنوعی قرار خواهد گرفت .در ادامه علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با
کرونا در کالنشــهر تهران گفت :این تعامالت باعث میشود دانش همکاران
مــا بــا مفاهیم مدیریتی ایــن بیماری در اســتان تهران افزایش پیــدا کرده و با
استفاده از اطالعات این داشبوردها بتوانند مداخالت مؤثرتری را در بهداشت
و درمان با هدف افزایش مراقبت از بیماران انجام دهند.
وی خاطرنشــان کــرد :عالو ه بر برنامههایــی که تا به حال انجام شــده و ما را
ب ه ســمت یک مدل بومی در اســتان تهران نزدیک کرده است ،این مدل زمانی
عملکردی است که ما در حوزه بهداشت آثار عملکردی آن را ببینیم .ما در شهر
تهران  ۱۷۴و در استان تهران  ۴۲۰محله داریم و با وجود جمعیت نامتوازن ،نوع
ارتباطات میان مردم و حجم باالی تردد ،مشــکالت زیادی برای تصمیمگیری
محدودیتی پیدا میکنیم .ما برای اعمال محدودیتها نیاز به مدل جغرافیایی
داریم تا اقدامات اثربخشــی بیشــتری داشته باشند .با داشتن اطالعات مناسب
میتوانیم برای هفتههای آتی پیشبینیهای الزم و اقدامات متناســب با آن را
داشــته باشــیم .زالی گفت :مبحث داشبورد مدیریتی بســیار مهم است و با یک
سطح دسترسی منطقی برای مدیران تصمیم گیرنده بسیار مناسب است تا در
هــر لحظه بتوانند موقعیت را دیده و تصمیمگیری کنند .فرمانده ســتاد مقابله
بــا کرونــا در کالنشــهر تهران درخصــوص تأثیــر تکنولوژیهای جدیــد در دوران
شیوع این ویروس گفت :در این دوران میبینیم کشورهایی مانند سنگاپور و کره
جنوبی از تکنولوژیهای روز استفاده میکنند و در کنترل بیماری نیز بسیار موفق
بودهانــد .علی اصغــر انصاری رئیس مرکــز نوآوری و توســعه هوش مصنوعی
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نیز در پایــان گفت :قطعــاً اگر منابع
اطالعاتی بیشتری در بخشهای دیگری وجود داشته باشند ،ما پیگیری خواهیم
کرد و از آنها نیز برای استخراج مدل استفاده میکنیم .با پشتیبانی دکتر زالی و
همکاری دانشــگاهها ما کار بســیار بزرگی انجام دادیم .بار علمی کاری که انجام
می دهیم بسیار زیاد و این کار دنبالهدار است.

به دلیل نقض قوانین؛

نجات و بازیابی اطالعات کامپیوتر شما

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران

مشــتریان اصلی تولیدات تجهیزات مخابراتی و فناوری اطالعات ،سازمانهای
دولتی ،عمومی و اپراتورهای ارتباطی هستند بنابراین پشتیبانیها و مانع زداییها
از ســوی آنان بســیار مهم و مؤثر است ،هرچند که ســازمانها و نهادهای دیگری
مانند وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مرکز
ملی فضای مجازی ،ســازمان برنامه و بودجــه ،بانک مرکزی و گمرک ایران هم
دراین حوزه اثربخش هستند ۱۲ .مورد کلیدی زیر مرتبط با صنعت  ICTمیتواند
این صنعت را متحول و شعار امسال را تا حد زیادی محقق کند.
 -۱نگاه سازمانها و نهادهای کارفرمایی را از بخشی به فرابخشی و ملی تبدیل کند.
 -۲کارفرمایان با ارتقای دانش فنی و در مواردی فرهنگ کارکنان و مدیران خود،
قادر و معتقد شوند که پروژهها را با مشخصات عام و نیاز واقعی کشور تعریف کنند
و از تهیه لیست تجهیزات با ذکر برند خارجی بپرهیزند.
 -۳نهادهای اجرایی و کارفرمایان پروژهها ،کارشناسان و مدیرانی را که وابسته به
محصوالتخارجیهستندارشادوبامتخلفانبرخوردکنند.
 -۴فرهنگ مبادله تفاهمنامه با تضمین خرید به شرط موفقیت ،برای طرحهای
تحقیقاتیوصنعتیسازیمحصوالترایجوبهانههایحقوقیرفعشود.
 -۵مهلت منطقی و فضای تست دستاوردها برای محققان و صنعتگران فراهم شود.
 -۶در مناقصــات و خریدهــا ،شــرکتهای دانــش بنیــان و کامالً خصوصــی را با
شــرکتهای دولتی و شــبه دولتــی دارای رانت مقابل هم قرار ندهنــد و از میدان
خارجنکنند.
 -۷بــرای تأمیــن مالــی بهتــر پروژههــا و
زمینهســازی بــزرگ شــدن بــازار ،ICT
قراردادهای«مشارکتعمومیخصوصی»
یا  P.P.Pجایگزین قراردادهای کارفرمایی-
پیمانکاریشود.
 -۸در تنظیم قرارداد با شرکتهای تولیدی
بهجای مدل قراردادهای خرید و فروش که
با طبیعت تولید سازگار نیست از مدل قراردادهای «استصناع» با تضمین خرید
استفادهشود.
 -۹تعدیل قیمت ناشی از تغییرات نرخ ارز ،تورم و ...در قراردادهای تولیدی منظور شود.
 -۱۰بــرای برخــی از تجهیزات  ITکه مصرف عمومــی دارد و خرید آنها بهصورت
پراکندهازسویمشتریانمتعددانجاممیشود،بهمنظورساماندهیتولید،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت وارد عمل شود درغیر این صورت امکان رقابت با کاالی
خارجیمیسرنخواهدشد.
 -۱۱متأســفانه با وجود تأکید فراوان مسئوالن برای استفاده از تجهیزات بومی IT
در شبکههای ارتباطی حساس ،این تجهیزات با قیمت ارزان(دست دوم یا خارج
از رده تولید به روز) وارد کشــور میشــود و رقابت با آن دشــوار اســت(قیمتهای
این تجهیزات خارجی برای ایران جهت نفوذ به شبکههای ارتباطی توأم با یارانه
خارجی اســت) که باید با خریداران آنها بویژه دســتگاه دولتی و عمومی برخورد
جدی شود.
 -۱۲قانــون حداکثر اســتفاده از توانمندیهای داخلــی که در خرداد ماه ســال  ۹۸ابالغ
شده،قانونبسیارخوبومفیدیاستبنابراینتعدادزیادیآییننامهاجراییبهعنوان
پیوستهای آن در نظر گرفته شده بود که باید حداکثر ظرف  6ماه از ابالغ قانون تهیه و
به تصویب هیأت دولت میرسید تا این قانون به درستی اجرا شود که متأسفانه بخش
عمده آن انجام نشده که باید از سوی مجلس روی آن نظارت انجام شود.

گــزارش دیگــری که توســط کمپانی
پژوهشی IDCمنتشر شد نیز پیشبینی
کرده اســت برزیــل بهعنــوان بزرگترین
بــازار فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در
امریــکای التین در ســال  2021رشــدی
7درصــدی داشــته و ارزش بــازار آن به
 64.4میلیــارد دالر خواهد رســید .البته
الزم به ذکر است که بیشترین تمرکز در
برزیــل بر بخشهای امنیت ســایبری و
سیستمهای ابری است و میتوان آنها
را حوزههای کلیدی در این کشــور برای
ســرمایهگذاری آی تی دانست .در سال
 ،2021هزینه امنیت ســایبری در برزیل
بیش از  900میلیون دالر خواهد بود که
 12.5درصد بیشتر از سال قبل است.
پیشبینــی میشــود کــه ارزش
سیســتمهای ابــری در برزیــل نیــز در
ســال  2021بــه  3میلیــارد دالر برســد
کــه نســبت بــه ســال  2020افزایــش
 46.5درصــدی دارد و پذیــرش هوش
مصنوعی نیز قرار است رشد کند.طبق
پیشبینــی  ،IDCحــدود یــک چهارم
ســازمانهای بزرگ در برزیل از هوش
مصنوعی و یادگیری ماشــین استفاده
میکنند و هزینههای هوش مصنوعی
در برزیــل در ســال  2021بــه 464

میلیــون دالر خواهــد رســید.همچنین
انتظــار میرود فــروش تبلتها و نوت
بوکها در برزیل در سال  2021به 4.7
میلیارد دالر برســد که  21درصد بیشتر
از سال قبل است و البته  7.3درصد از
کل ســرمایه گذاریهای آی تی در این
کشور را به خود اختصاص میدهد.
ëëرشد سرمایهگذاری در منطقهMena
یکــی دیگــر از مناطقــی که نســبت
به آســیا و امریــکای التین ســریعتر به
حالت پیش از کرونا بازخواهد گشــت،
منطقــه  Menaاســت« .جان-دیویــد
الوالک» معــاون برجســته تحقیقــات
در مؤسســه گارتنر گفــت :اقتصادهای
مختلف به گونهای متفاوت به پاندمی
کوویــد  19پاســخ دادنــد .دیجیتالــی
شدن ســریع منطقه  Menaبخصوص
کشــورهای حوزه خلیج فارس پیش از
شــیوع کرونا آغاز شــده بود بــه همین
دلیل هم این منطقه نســبت به آســیا
و امریــکای التیــن ســریعتر بــه حالت
پیش از کرونا بازخواهد گشت .مدیران
ایــن منطقــه در ســال  2021بیشــتر بــر
زیرســاختهای نرم افزاری و ســرورها
سرمایهگذاری میکنند.
میــزان هــــــــــــــــزینه پیشبینــی

شــده در حــوز ه آی تــی در منطقــه
(Menaخاورمیانــه و آفریقــای
شــمالی) در ســال  2021درمجمــوع
به171میلیــارد دالر میرســد .ایــن
رقــم نشــان از رشــد 4.5درصــدی
نســبت بــه  2020دارد درحالــی کــه
میــزان ســرمایهگذاری در حــوزه آی
تــی در جهــان بــا رشــد 8.4درصــدی
بــه 4.1تریلیــون دالر خواهد رســید.به
گفتــه وی ،بهدلیل شــیوع کرونا بیشــتر
پروژههــای آی تــی درایــن منطقــه
بــه تعویــق افتــاده یــا متوقــف شــدند
امــا انتظــار مــیرود در ســال  2021بــه
مــوازات بهبــود وضعیــت کشــورها و
باالتر رفتن درک کشورها از اکوسیستم
دیجیتــال ،میزان ســرمایهگذاری برای
آی تــی بهبــود یابــد و ایــن منطقــه در
دو ســال آینده احتماالً بــه دوران قبل
از کرونا بازخواهد گشــت.در ســه ماهه
نخســت  2021در دوبــی پروژههــای
«دوبــی هوشــمند « ،»2021ویــزای کار
از راه دور» و سیاستهای قانونگذاری
اقتصــادی جدیدی پایهگذاری شــدند
کــه بــا توجــه بــه آنهــا ،انتظار مــیرود
میزان سرمایهگذاری در تکنولوژی این
منطقه تقویت شود و بشدت باال برود.
در منطقــه آسیا-اقیانوســیه
نیــز مؤسســه  IDCپیشبینــی رشــد
ســرمایهگذاری در زمینــه آی ســی تــی
تــا 924میلیــارد دالر دارد کــه رشــدی
4.9درصــدی را نســبت به ســال 2020
نشــان میدهد و انتظار میرود تا سال
 2024بــه یــک تریلیون دالر برســد .در
این منطقه درسال  2021جدا از صنایع
مصرفــی مرتبــط بــا آی تــی ،باالترین
رشــد سرمایهگذاری در صنعت آی تی
به صنایع مخابراتی و بانکداری با رشد
29درصدی مربوط میشود.
در اروپــا اما میــزان ســرمایهگذاری
در صنعــت آی تــی بیشــتر بــه امنیت
ســایبری بازمــی گــردد کــه پیشبینــی
میشــود ایــن رقــم در ســال 2021
بــه  35.6میلیــارد دالر برســد و در
ایــن میــان ،بانکــداری بیشــترین
ســرمایهگذاری امنیــت ســایبری را
دریافت خواهد کرد.

اخـــــــــبار

صنعت «آی تی» جهان  4تریلیون دالری می شود

پیشبینی زمانی و مکانی شیوع کرونا با استفاده
از هوش مصنوعی

علیرضا احمدی  /هرســال حــوادث غیرمترقبه طبیعی در جهــان جان تعداد
زیادی از مردم را میگیرد و فوران آتشفشان هم یکی از این حوادث طبیعی به
شــمار میرود؛ ازآنجا که براحتی نمیتوان بیدار شــدن یک کوه آتشفشانی را از
قبل پیشبینی کرد تاکنون دانشمندان و محققان حوزه فناوری تالش زیادی در
این زمینه داشــتهاند و به تازگی به تکنیک جدیدی دست یافتهاند که میتواند
کمک کند تا فوران آتشفشــانها ســالها پیش از فعال شــدن شان ،پیشبینی
شود.درواقع این دانشمندان یک مدل مبتنی بر اطالعات ماهوارهای را توسعه
دادهاند که میتواند خیلی زود فوران را پیشبینی کند .این تیم ۱۶ســال اســت
کــه درحال جمــعآوری اطالعــات از ماهوارههای  Terraو Aquaناســا هســتند.
این ماهوارهها دهههاســت که تغییرات آب و هوایی کره زمین را مورد بررســی
قــرار داده و آنها را بهصورت مســتندات در اختیار ناســا قــرار میدهند .افزایش
دما یکی از نشــانههای فوران آتشفشــان اســت ،چراکه ماگماها از اعماق زمین
خارج میشــوند؛ با ترکیب نتیجه این تحقیقات وســایر روشهای تشــخیصی،
دانشمندان معتقدند حاال دیگر میتوانند از
سالها قبل ،بیدار شدن کوههای آتشفشانی
را اطالع دهند .آتشفشــانها از ترسناکترین
حــوادث غیرمترقبــه روی کره زمین شــناخته
میشــوند ،چراکــه میتواننــد همــه فضــای
اطــراف خــود را نابــود کننــد و هیــچ انســان یا
جانداری را تا شعاع چندکیلومتری زنده نگذارند ،شاید همین خطرات باالی آن
استکهآتشفشانهایکیازمحبوبترینمنابععلمیبرایدانشمندانبهحساب
مــی آید ،اما بــا وجودی که مدتهای زیادی اســت دانشــمندان در حال مطالعه
بــر این حادثه طبیعی هســتند هنوز هــم موفق به جمــعآوری اطالعات چندانی
نشــدهاند و نمیدانند چه زمانی یک آتشفشــان در آســتانه فوران است تا زودتر از
زمــان وقوع حادثه بتوان مردم را از منطقه دور کرد ،البته باید گفت آتشفشــانها
دارای تنوع بسیار باال با رفتارهای متفاوت هستند و با این که بشر موفق شده است
برای برخی آتشفشــانها کمی زودتر متوجه مشــکل شــود ولی در برخی موارد تا
زمان خروج گدازه از دهانه آتشفشان نمیتوان متوجه موضوع شد.
در جهــان بیــش از  ۱۵۰۰آتشفشــان وجــود دارد امــا تعــداد اندکــی از آنهــا بــه
سیســتمهای مانیتورینگ مجهز هستند .شــاید ظاهر آتشفشانها یکی باشد اما با
یکدیگر بسیار متفاوت اند .پال الندگرن» ،از اعضای علمی ناسا در کالیفرنیا دراین
باره گفت :برای بسیاری از آتشفشانهای جهان تنها ب ه دالیل و اسناد علمی تکیه
میکنیــم و آنهــا را در گروه کم خطر قرار میدهیم ولی هیچ تضمینی وجود ندارد
کــه این آتشفشــانها تا ابد خــواب بمانند .گفتنی اســت تاکنــون روشهایی مانند
اندازهگیری میزان تحرک زمین ،اندازهگیری گازهایی که از دهانه آتشفشــان خارج
میشود و ...مورد استفاده قرار میگرفت تا دانشمندان از تحرک درونی آتشفشان
مطلع شوند ولی این روشها تنها چند روز قبل از یک فوران بزرگ جواب میدهند
کهشایدکارچندانیهمنتوانبرایحیاتوحشوهمچنینساکنانمناطقنزدیک
این آتشفشانها در این فرصت محدود انجام داد ،اما تحقیقات جدید تالش دارد
که سیســتمهای هشــداری جدیدی ایجاد کنند که بتوان از سالها قبل فعال شدن
یک آتشفشان مطلع شد تا مردم این منطقه برای زندگی خود برنامهریزی کنند و
احتماالً دولتها بتوانند خود را برای وقوع چنین حادثهای آماده کنند بدون اینکه
برای مردم و حیات وحش آن منطقه مشکل خاصی پیش بیاید.

