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با خرید کمپانی «اکتیویژن بلیزارد» صورت می گیرد

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتخبرداد

راه اندازی مراکز تبادل ترافیک داده
در ۱۰نقطه کشور

میترا جلیلی
خبرنگار

اوایل هفته جاری ،یک اتفاق بزرگ برای صنعت
بازیهــای ویدیویی رقم خورد و مایکروســافت با
اعالم این خبر که کمپانــی Activision Blizzard
را بــه مبلــغ  68.7میلیارد دالر خریــداری خواهد
کــرد ،جهــان را شــگفتزده کــرد .به ایــن ترتیب
مایکروســافت بعد از «تنسنت» چین و «سونی»
ژاپــن ،به ســومین شــرکت بــزرگ بازیســازی در
جهــان بــر مبنــای میــزان درآمــد تبدیــل خواهد
شــد .این خبر دقیقاً دو ماه پس از آن منتشــر شد
کــه «فیــل اسپنســر» ،مدیرعامــل مایکروســافت
گیمینــگ ،رســوایی آزار جنســی و تبعیــض در
«اکتیویــژن بلیزارد» را وحشــتناک توصیف کرد و
گفت که مایکروسافت در حال ارزیابی همهجانبه
رابطــه خــود بــا ایــن شــرکت اســت .بســیاری
معتقدنــد با ایــن خرید ،جــدال مایکروســافت و
فروشــگاههای اپ وارد مرحلــه تازهای میشــود و
احتماالً برنــده نهایی ،مایکروســافت خواهد بود
هر چند نگرانیهایی هم از احتمال انحصارگرایی
مایکروسافت وجود دارد.
محبوبتریــن بازیهــای جهــان در اختیــار
مایکروسافت
شــرکتهای فناوری بهدنبال ســهم بیشتری
از توجــه و پول بیــش از  3میلیارد گیمر در جهان
هســتند و حــاال انتظــار مــیرود مایکروســافت با
خریــد «اکتیویژن بلیــزارد» ،جایگاهی پیشــرو در
صنعــت  175میلیــارد دالری گیــم بیابد .گفتنی
اســت درآمد این صنعــت در ســال  2021حدود
175.8میلیــارد دالر بوده کــه 128.6میلیارد دالر
آن ،معــادل 73درصــد از مجمــوع درآمــد ایــن
صنعــت ،از طریــق خریدهــای درون برنامــهای
کســب شــده اســت .انتظــار مــیرود درآمــد این
بــازار در ســال  2023از مرز 204میلیــارد دالر نیز

عبــور کنــد و البتــه ایــن خبــر بســیار خوبــی برای
مایکروسافت است.
درصــورت نهایــی شــدن خریــد «اکتیویــژن
بلیزارد»کــه احتمــال دارد تــا ژوئیــه  2023طول
بکشــد ،مایکروســافت کنترل برخی از بزرگترین
و محبوبترین ســری بازیهای جهــان از جمله
 Call of Duty، Warcraftو Overwatch،
 ،Candy Crushسری بازیهای اکشن  Diabloو
تعــداد زیادی از بازیهــای قدیمیتر را در اختیار
خواهــد گرفــت .در واقــع «ســاتیا نــادال» ،مدیــر
اجرایی مایکروســافت تــاش دارد تا به توســعه
امپراطــوری گیمینــگ مایکروســافت بپــردازد.
ایــن کمپانــی کــه مدتهای زیادی اســت بر ســر
کارمزد و فرانشــیز دریافتی ازسوی فروشگاههای
شــناخته شــده اپ جهــان با آنهــا اختــاف دارد
قصد دارد به ایــن وضعیت پایان دهد و گیمرها
برای تهیه بازیهای محبوب خود ،دیگر نیازی به
مراجعه به اپ اســتور یا گوگل پلی نداشته باشند
و مستقیماً سراغ همین کمپانی بروند.
نــادال افــزود :اســتراتژی تجــاری فعلــی
مایکروســافت بــرای بازیهــای ویدیویــی ،ایــن
اســت کــه کمتــر بــه فــروش محصــوالت بــازی
بپردازد و بیشــتر تالشــش دربــاره افزایش تعداد
اشــتراک ســرویس  Game Passخود اســت .این
ســرویس ،مشــابه خدماتــی ماننــد نتفلیکــس و
اســپاتیفای را ارائه میدهــد .درواقعGame Pass
در ازای پرداخــت هزینــه ماهانــه ،به مشــترکین
امکان دسترســی به کاتالــوگ دیجیتال عظیمی
از بازیها را میدهد .درحال حاضر این سرویس
از  ۲۵میلیــون کاربــر میزبانی میکنــد که با توجه
به حق اشــتراک ماهانه  16دالری ،مایکروسافت
حــدود  400میلیــون دالر درآمــد ماهانــه از ایــن
بخش دارد و با این خرید تاریخی ،انتظار میرود
کــه درآمدزایــی مایکروســافت بشــدت افزایــش
یابد .مدیر اجرایی مایکروسافت یادآورشد :پس

از نهاییســازی قــرار داد ،تــا جایی کــه میتوانیم
بسیاری از بازیهای «اکتیویژن بلیزارد» ،ازجمله
عناویــن جدیــد و بازیهــای موجــود در کاتالوگ
این شرکت را به  Xbox Game Passو PC Game
 Passاضافه خواهیم کرد.
نقش کلیدی«بازی» در متاورس
خرید «اکتیویژن بلیزارد» توسط مایکروسافت
درراســتای تالشهایــش بــرای توســعه
ســرمایهگذاری در متــاورس بوده اســت« .ســاتیا
نــادال» ،مدیــر اجرایــی مایکروســافت در این باره
گفت :امــروزه گیم پویاتریــن و هیجانانگیزترین
مقولــه ســرگرمی در تمامی پلتفرمها محســوب
میشــود و نقش کلیــدی در توســعه پلتفرمهای
متــاورس خواهد داشــت .مــا عمیقــاً روی محتوا
و فضــای ابــری ســرمایهگذاری میکنیــم تا عصر
جدیــدی را در صنعت بازی رقم بزنیم که در این
فضا بازیکنان و ســازندگان در اولویت قرار دارند و

بازیها ایمن ،فراگیر و در دسترس همگان خواهد
بــود .مدیــر مایکروســافت از  400میلیــون کاربــر
فعال ماهانــه «اکتیویژن بلیــزارد» بهعنوان یکی
از جذابیتهای اصلــی این معامله یاد میکند و
میافزایــد که این جوامع میتواننــد در بازیهای
متــاورس مختلــف مایکروســافت نقــش حیاتی
ایفا کنند .کتابخانــه بازیهای اکتیویژن همچنین
میتوانــد به مایکروســافت کمک کند تــا پلتفرم
بــازی ایکس باکس این شــرکت ،از پلی استیشــن
سونی که سالهاست با دراختیار داشتن بازیهای
انحصاری دست برتر را دارد ،پیشی بگیرد.
سونی ،بازنده بزرگ
هر چند خریدهای کالن در صنعت بازیهای
ویدیویی چیز جدیدی نیســت ولی تا این لحظه،
قرارداد مایکروسافت-اکتیویژن بزرگترین خرید
تمام نقدی تاریخ به شــمار مــیرود و برخی هم
معتقدنــد بازنــده اصلــی در این خرید ،شــرکت

سونی خواهد بود به گونهای که با اعالم این خبر،
سهام ســونی با کاهش 12.8درصدی مواجه شد
درحالی که تاکنون ســونی در عرصه بازی ،بسیار
موفقتر از مایکروســافت عمل کرده بود .در نبرد
برای محبوبیت بین گیمرها ،تاکنون پلی استیشن
 5ســونی ،برتر از نســل چهــارم مدلهای ایکس
باکــس مایکروســافت بوده اســت .در ســالهای
اخیر ،سونی شبکه استودیوهای بازیهای داخلی
خــود را تقویت کــرد و مایکروســافت ،این رقیب
امریکایی را پشت سر گذاشت .این شرکت ژاپنی
در فنــاوری واقعیــت مجــازی( )VRنیزپیشــگام
است و بتازگی جزئیات نسل بعدی هدستهای
خــود را به اشــتراک گذاشــته اســت .با ایــن حال
برخــی معتقدند با قدرت گرفتن مایکروســافت
احتماالً نمیتواند به این پیشگامی ادامه دهد.
انحصار ،دردسر بزرگ مایکروسافت
مایکروســافت در ایــن مســیر بــا مشــکالت
عمــدهای ازســوی رگوالتورهــا مواجــه خواهد بود
چراکــه دموکراتهــا و جمهوریخواهــان به طور
یکســان بــرای محــدود کــردن قــدرت غولهــای
فنــاوری فشــار آوردهاند .بهدنبال اعــام خبر این
خریــد بــزرگ و تاریخــی ،وزارت دادگســتری و
کمیســیون تجارت فــدرال از تالشهای جدیدی
بــرای تعیین اینکــه آیا معامــات ضدانحصاری
هســتند یا نه ،خبــر دادند .واقعیت این اســت که
مایکروســافت گاهــی اوقــات بازیهایــی را که در
اختیار دارد فقط روی دستگاههای خودش مانند
کنســول ایکسباکس ،در دســترس قرار میدهد
و در بازیهایی که توســط رقبا ســاخته میشــوند
مانند پلیاستیشــن ســونی ،در دسترس نیست و
همین موضوع نگرانیها درباره انحصارگرا بودن
مایکروســافت را افزایش میدهد .درحال حاضر
مایکروســافت  2.3تریلیــون دالری کنســولهای
ایکــس باکس میســازد و صاحب اســتودیوهایی
است که آثاری مانند  Minecraftتولید میکنند.

دسترسی آسان به محتوای دیجیتال در سامانه هوشمند ایرانساخت
ســامانه عرضــه نرمافــزار و محتــوای دیجیتــال
ایرانســاخت (چارخونــه) ،زمینــهای را بــرای
دسترسی آسان کاربران به محتوای مورد نیازشان
فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،ســعید رســولاف
مدیرعامل شرکت دانشبنیان ایدهپرداز ژوبین با
بیان اینکه این سامانه ،بستری برای عرضه انواع
محتوای دیجیتال است ،گفت :محتوای دیجیتال
مســیری اســت کــه در دنیا گســترش پیدا کــرده و
حوزههای مختلفی از قبیل اطالعرسانی ،آموزش

و سرگرمی و موارد دیگر را پوشش داده است.
بــه گفته رســولاف بــازار ســرگرمی و محتوای
دیجیتــال ایــن شــرکت دانشبنیــان ،امــکان
دسترســی بــه بیــش از  190هــزار عنــوان برنامــه،
بازی ،موســیقی ،فیلم و ســریال و کارتون ،کتاب،
کتــاب صوتــی ،روزنامه و مجلــه را بــرای کاربران
تلفن همراه هوشمند فراهم و نیازهای محتوایی
آنان را تأمین میکند.
وی افــزود :کاربــران میتواننــد بهراحتــی بــه
جدیدتریــن اپلیکیشــنهای ایرانــی و خارجــی،
موســیقیهای بــهروز و پرطرفــدار ،کتابهــای

ضعفامنیتی
علت لو رفتن اطالعات در سامانه سالمت

حفاظت از مرورگر در مقابل هکرها

یادداشت

نرم افزار آنالین

حسن ثابتی
کارشناس فناوری اطالعات

 HitmanPro Alertیــک نــرم افزار امنیتی ســبک اســت
کــه میتواند فعالیتهــای مرورگــر اینترنتی کاربــر را زیر
نظر بگیــرد تا تهدیداتــی که احتماالً امنیت سیســتم وی
را بــه خطــر میانــدازد ،شناســایی و دفــع کنــد .ایــن ابزار
بــه طــور تخصصی ســاخته شــده تا بــا اضافه کــردن یک
الیــه امنیتی جدید به سیســتم ،هنگام خریــد اینترنتی یا
عملیات بانکداری آنالین از کاربر محافظت کند .این نرم
افزار از شــما در برابر تهدیداتی همچون کدهای مخرب،
دانلودهــای مخرب ،بــاج افزارهای رمزنــگاری اطالعات
کاربــر ،بدافزارهــای ســرقت هویــت و کالهبرداریهــای
آنالین محافظــت میکند.این نرم افــزار پس از نصب با
داشــتن رابط کاربری زیبای خود ،در نخستین قدم شروع
به اســکن سیســتم کاربر کــرده و همه خطــرات احتمالی
و آلودگیهــا را شناســایی میکند .این اپلیکیشــن امنیتی
بــا نمایــش خطرات موجــود به کاربــران ،به آنها هشــدار

میدهد تا نسبت به حذف یا قرنطینه کردن این تهدیدها
اقــدام کنــد تا از خطــرات احتمالــی در امــان بمانند .این
نرمافــزار همچنیــن بــا زیر نظــر گرفتن طیف وســیعی از
مرورگرهــا نظیــر فایرفاکــس ،کــروم ،اینترنت اکســپلورر،
اپــرا Maxthon، Comodo Dragon ،و Pale Moon,
 Tor Browserفعالیتهــای اینترنتــی کاربــران از جمله
بانکــداری آنالیــن ،خریدهای اینترنتی ،مــرور وب و کار با

ایمیلهــا را کامــاً امن میکند .این نرمافــزار همچنین از
شــما در برابر بــد افزارهای رمزنــگاری اطالعات معروف
بــه باج افزار مراقبت میکند .همچنین وضعیت وب کم
سیســتم شما را بررســی میکند تا در صورت بروز هرگونه
سوءاستفاده به شما اطالع داده و دسترسی بدافزار به وب
کم را قطع کند.
از دیگــر قابلیتهــای ایــن نــرم افــزار میتــوان بــه
رمزنــگاری کلیدهــای فشــرده شــده بــرای مقابلــه بــا
کیالگرهــای نرم افزار یا ســخت افــزاری ،مســدود کننده
 ،usbمســدود کننده شبکه ،جلوگیری از اجرای بد افزارها
در لیســت پردازشهــا و متوقف کردن ترافیک ناشــناس
اشاره کرد .اگر شما هم عالقهمندید که این نرمافزار را در
اختیار داشــته باشــید ،میتوانید آن را ازطریق وب سایت
پی سی ورلد به آدرس  www.p30world.comبهصورت
رایگان بارگذاری کنید.

فناورانه مسواک بزنید
قاب فناوری

به تازگی نه تنها اطالعات وزیر بهداشت در سامانه سالمت در
زمینه نوع واکســنی که زده ،لو رفته است ،بلکه گزارشهایی از
سوءاستفاده از اطالعات بیمار برای نوشتن نسخه منتشر شده
اســت .در این زمینه باید گفت در هر ســامانهای اگر یک سری
الزامهای امنیتی رعایت نشده باشد ،هک و لو رفتن اطالعات
امــری اجتنابناپذیر اســت .بنابرایــن باید موضوعــات فنی و
تســتهای امنیتی روی سامانهها به دقت و با سختگیریهای
زیاد و به همراه تســتهای دورهای انجام شــود و احراز هویت
نیز بخوبی صورت بگیرد.
اتفاقهــای اخیــر از لــو رفتــن اطالعــات وزیر بهداشــت یا
نســخههایی کــه بدون اطالع بیماران و حتی پزشــکان نوشــته
میشــود ،نشان میدهد که ســامانههای این وزارتخانه دارای
ایرادهــای فراوانی اســت و مســئولیت آن نیــز برعهده همین
وزارتخانــه اســت .بایــد قبــول کــرد کــه کار وزارت بهداشــت،
فنــاوری اطالعــات (آی تی) نیســت .از این رو کامالً مشــخص
اســت کــه در زمینه راهانــدازی ســامانههای مبتنی بــر فناوری
اطالعات نیز تخصصی ندارد و کســانی که روی سامانه وزارت
بهداشــت کار میکنند سالها پزشک بودهاند و نه متخصص
فناوری اطالعات ( )ITMANبنابراین بهتر است این کار را به
متخصصان فناوری اطالعات بسپارند.
برای جلوگیری از این اتفاقهای نامیمون راهکارهای فنی
وجــود دارد و این راهکارها شــامل امضــای الکترونیکی ،احراز
هویت و ...اســت .البته در این میان باید برخی ســازمانها هم
بــرای اجرا شــدن ایــن راهکارهای فنــی همکاری کننــد ،وقتی
ســازمان ثبت احوال ســرویس عکــس را به اســتفادهکنندگان
نمیدهد مشــخص اســت که باید شــاهد چنین اتفاقاتی هم
باشــیم .به عبارتی وقتی ســازمان ثبت احوال سرویس عکس
را بــه اســتفادهکنندگان ارائه دهد و امضــای الکترونیکی وجود
داشــته باشــد ،وقتــی هر پزشــکی میخواهد نســخه بنویســد،
ابتدا تصویرش با تصویر کارت ملیاش تطبیق داده و ســپس
وارد ســامانه میشــود و مهمتر اینکه حتماً باید روی نسخهها
امضای الکترویک نیز وجود داشته باشد.
در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اهتمامی برای
اینکــه این دســتهها کارهــا انجام شــود ،وجود نــدارد بنابراین
بهانــه دســت آنهایــی میدهد کــه میخواهنــد از الکترونیکی
شدن نسخهها طفره بروند .باید قبول کرد که برخی به دنبال
نفوذهــا و تخریب ســامانههای دولــت الکترونیکی بخصوص
بخش نسخ الکترونیکی هستند تا این سامانه راه اندازی نشود.
بنابراین با بازبینی سامانه بخصوص در بخش امنیتی باید راه
را روی این دسته از افراد سودجو بست.

صوتــی ،کتابهــای مشــهور ،فیلمهــای برگزیده
و مجــات معتبــر دسترســی پیدا کنند .عــاوه بر
دسترســی یکجــا بــه محتــوای دیجیتــال ،تنوع
مدلهــای پرداختی یکی دیگــر از نقاط قوت این
مارکــت اندرویــدی اســت و کاربــران میتوانند با
شــیوههای ســهل و آســان اقدام به خریــد محتوا
کنند.
ایــن فعــال دانشبنیــان در ادامــه گفــت:
ایــن پلتفــرم در بســتر تلفــن همــراه و تحــت
وب کار میکنــد و بــا توجــه بــه بازخوردهــا و
تجربههای کاربران ســعی شــده رابــط کاربری

مناسب و کاربرپســند باشد .همانند شبکههای
اجتماعــی ،کاربــران میتواننــد همدیگــر را
دنبــال و ســایق یکدیگــر را مشــاهده کننــد،
در آینــده ایــن بخــش قابلیتهــای بیشــتری
دریافت خواهد کرد.
به اعتقاد رســولاف فعاالن فناور با طراحی
ایــن ســامانه هوشــمند تــاش کردنــد ارتبــاط
خوبی بــا تولیدکنندگان در حوزههــای مختلف
ایجــاد کننــد ،تعــداد کاربــران ایــن برنامــه از
مــرز  8میلیــون نفــر گذشــته و در حــوزه تأمین
محتــوا ،حــدود  8000ناشــر و توســعهدهنده با

ایــن برنامه کار میکنند و توانســته فرصتهای
شــغلی زیــادی در حــوزه محتــوای دیجیتــال
ایجاد کند.
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان ایدهپــرداز
ژوبیــن با اشــاره به اینکــه در چارخونــه ،اینترنت
مصرفــی برای تماشــای فیلــم و ســریال نیمبها
محاســبه میشــود ،افــزود :بــا برخــی از اپراتورها
هماهنگی صــورت گرفته کــه کاربــران میتوانند
بهجــای خرید اشــتراک ،حجم مصرفــی خود را
تمامبها محاسبه کنند که این امر نیز برای راحتی
کاربران در نظر گرفته شده است.

علیرضا احمدی  /یکی از بهترین راهکارها
بــرای محافظــت از ســامت دندانهــا،
درســت مســواک زدن اســت؛ موضوعی
که دندانپزشکان بر آن تأکید جدی دارند
اما همچنان بســیاری از مردم نســبت به
آن بیتوجه هســتند .در همین راستا یک
شــرکت فناوری آلمانی با نــام Zaamigo
بــه این عرصــه ورود کرده و یک دســتگاه
چک کــردن دندان با نام همین شــرکت
ارائــه داده کــه عمــاً یک دوربیــن مجهز
به هوش مصنوعی را در دهان شــما قرار
میدهد تا وضعیــت دندانها پس از هر
بار مسواک زدن مورد بررسی قرار بگیرد.
درحــال حاضــر مســواکهای مجهــز به
دوربیــن وجود دارند که به کاربران امکان
میدهند ببینند چقدر دندانهای خود را
تمیز میکنند ولی  Zaamigoبسیار فراتر
رفته و بــرای تجزیه و تحلیل عکسهایی
که میگیرد ،از هوش مصنوعی اســتفاده
میکند تا بر ســامت دندانها و لثههای
کاربر نظارت جدی صورت بگیرد.
این وسیله کامالً شبیه یک مسواک برقی
طراحی شده است اما از آن برای مسواک

زدن دندانهــا اســتفاده نمیشــود و بــه
جای برس چرخان مسواک ،یک دوربین
دیجیتال ضد آب کوچک دیده میشــود
کــه 8المــپ کوچــک  LEDآن را احاطــه
کــرده اســت.درواقع کاربــران میتواننــد
پــس از مســواک زدن دندانهــای خود با
یک مســواک معمولی ،این وسیله با نام
 Zaamigoرا در دهــان خــود بچســبانند
تــا بالفاصلــه  6عکــس از دندانهای باال
و پاییــن آنهــا ثبــت شــود .ایــن تصاویــر
بهصورت وایرلس به یک اپلیکیشن iOS

در آیفــون یــا آیپد آنها منتقل میشــود و
حاال نوبت الگوریتمهای مبتنی بر هوش
مصنوعی اســت که عکسهــای دندان را
از نظــر وجــود لکهها ،لثههــای ملتهب و
همچنین جرمهای انباشته شده بررسی
کنــد .گفتنــی اســت کــه ایــن الگوریتمها
درنتیجه همکاری با یک پنل متشــکل از
متخصصان دندانپزشــکی توســعه داده
شــدهاند .این پایگاه داده تاکنــون هزاران
تصویــر گرفته شــده توســط  Zaamigoرا
تجزیه و تحلیل کرده اســت تا مشــکالت

موجــود در هر یک را شناســایی کند .پس
از مشــخص شدن مشکل ،این اپلیکیشن
پیشــنهادهایی برای کاربر خواهد داشت.
بهعنوان مثال ممکن است درباره بهبود
روش مسواک زدن یا کشیدن نخ دندان،
به وی هشدار دهد یا توصیه کند که هرچه
سریعتر مراجعهای به دندانپزشک خود
داشته باشد.
هرچنــد  Zaamigoعمدتــاً بــرای عمــوم
عرضــه میشــود امــا گزارشهــا نشــان
میدهد کــه برخــی از دندانپزشــکان نیز
در کلینیک خود از این دســتگاه اســتفاده
میکننــد ،البتــه ایــن فنــاوری در حــال
حاضــر کاســتیهایی هــم دارد؛ بهعنوان
مثال قادر به تشــخیص حفرهها نیســت
و توسعهدهندگان این وسیله ،امیدوارند
کــه بــا توســعه بیشــتر هــوش مصنوعی،
چنیــن عملکــردی را نیــز اضافــه کننــد.
همچنیــن انتظــار مــیرود درآینــده
تشخیص مشکالتی مانند دندان قروچه
شــبانه نیز با این وســیله امکانپذیر شود.
 Zaamigoاکنــون بــا قیمــت  100دالر بــه
بازار ارائه شده است.

اخبار

پایانی بر جدال مایکروسافت و فروشگاههای اپ

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از راهانــدازی مراکز تبــادل ترافیک داده
در  ۱۰نقطــه کشــور در راســتای اصــاح مهندســی ترافیــک شــبکه ارتباطــی
خبــر داد.به گزارش مهر ،اواســط دی ماه وزارت ارتباطات از تشــکیل کمیته
«اصالح مهندســی ترافیک شــبکه ملی اطالعات» و «باز مهندســی جریان
ترافیک داده کشور» در راستای تحقق الزامات شبکه ملی اطالعات خبر داد.
پس از آن وزیر ارتباطات نیز اعالم کرد که قرار است جریان ترافیک داده
در کشــور بازطراحی شــود تا به جــای توزیع تمام ترافیک کشــور از پایتخت،
محتــوا در نزدیکتریــن محــل و در مراکز منطقهای توزیــع اطالعات ،توزیع
شود و تأخیر و کندی سرعت به حداقل برسد.
بــه گفتــه وی در فــاز نخســت ایــن طــرح ،نقــاط توزیــع داده و محتــوا در
شهرهای تبریز ،شیراز و مشهد ایجاد میشود و تا پایان سالجاری بازطراحی
ترافیک شــبکه تکمیل و همزمــان ،اقدامــات اجرایی برای پیادهســازی این
طرح شروع میشود و طرح در چند فاز بتدریج تکمیل خواهد شد.
در ایــن راســتا ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این ســؤال
که براســاس وعده شــما قرار است جریان ترافیک داده در کشور تغییر کند و
در این راستا مراکز داده در برخی شهرها راهاندازی میشود ،درباره جزئیات
بیشــتر این پروژه گفت :ترافیکی که در شــبکه جریان دارد به شــکل مناسبی
مهندسی نشده و نیازمند باز مهندسی است تا بستههای اطالعاتی در داخل
کشور با حداقل طی مسیر ،به مقصد برسند.

عیسی زارعپور افزود :این کار نیازمند این است که ما در تمام کشور طبق
برنامهای که پیشبینی شده است ،حداقل در  ۱۰نقطه مراکز تبادل ترافیک
را راهانــدازی کنیم تا محتواهایی که در داخل کشــور تولید میشــود ،به جای
اینکه فقط در تهران یا یکی ،دو جای دیگر متمرکز باشد ،در  ۱۰نقطه متمرکز
شود تا هنگام دسترسی با حداقل تأخیر به سمت کاربر هدایت شود.
وی در ادامه گفت :این برنامه میان مدت در دســتور کار جدی در شرکت
ارتباطات زیرســاخت قرار دارد و به مرور در حال انجام شــدن اســت.گفتنی
اســت که یکــی از مشــکالت موجود در شــبکه ارتباطی کشــور ،تمرکــز توزیع
محتــوای مورد نیــاز کاربران در تهران اســت .از آنجایی کــه تمرکز تجهیزات
مربــوط به سیســتمهای مســیریابی ،ترجمــه  IPآدرسها و ســایر مــوارد در
تهران اســت ،در صورتی که ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور یا ارتباط بین
کاربــران دو اپراتــور ،درون اســتان دیگــری باشــد بازهم این ترافیــک باید به
تهران منتقل شده و بازگردد .این مسأله باعث تأخیر قابل توجهی در ارسال
بســتههای دیتا از مبدأ تا مقصد میشــود.از اینرو اصالح مهندسی ترافیک
شبکه با هدف باز مهندسی این توزیع ترافیک از طریق مراکز تبادل ترافیک
داخلی ( )IXPو نقاط هسته شبکه ملی اطالعات صورت خواهد گرفت.

واردات  ۲.۹میلیارد دالری تلفن همراه به کشور

طبــق اعالم ســازمان گمــرک ایــران واردات تلفن همراه امســال تــا مرز 3
میلیــارد دالر افزایش داشــته که  ۸۱۰میلیــون دالر آن یعنی حــدود  ۲۸درصد
به تلفن همراه باالی  ۶۰۰دالر اختصاص دارد.به گزارش ایسنا ،فرود عسگری
سرپرســت معاونت فنی گمــرک ایران گفت :در  ۹ماه امســال  ۱۳میلیون و ۶۱
هزار و  ۸۲۲دســتگاه به ارزش  2میلیارد و  ۹۴۲هزار و  ۴۲۰دســتگاه تلفن همراه
وارد ایران شــده که از نظر تعداد  ۴۲.۵درصد و ارزش  ۱۱۷درصد نســبت مدت
مشــابه سال گذشته افزایش داشته است.عســگری افزود :از این میزان واردات
 ۶۷۰هزار و  ۳۵۷دســتگاه مربوط به تلفن همراه باالی  ۶۰۰دالر به ارزش ۸۱۰
میلیــون و  ۹۳۳هزار دالر اســت و تلفن همراه وارداتی زیــر  ۶۰۰دالر ،نیز حدود
 ۱۲میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۴۶۷دســتگاه به ارزش بیش از  ۲.۱میلیارد دالر ســهم
داشتهاند.سرپرســت معاونت فنی گمرک ایران دربــاره درآمد دولت از محل
ل جــاری نیز گفت :حقــوق ورودی تلفن
عــوارض واردات تلفــن همراه در ســا 
همراه باالی  ۶۰۰دالر بر اســاس قانون بودجه امســال  ۱۲درصد و تلفن همراه
زیر  ۶۰۰دالر  ۶درصد است .بنابراین درآمد دولت از محل عوارض تلفن همراه
در دی ماه  ۲.۴میلیارد تومان ثبت شــده اســت.وی یادآور شد که واردات تلفن
همراه از اقالم صدرنشین واردات ایران است و درباره محدودیت یا گران شدن
واردات تلفن همراه لوکسبارها بحثهایی وجود داشته اما حواشی ناشی از آن
از جمله تأثیر منفی بر بازار موجب شــد مثالً مصوبه ممنوعیت واردات تلفن
همراه باالی  ۳۰۰یورو در ســال گذشــته اجرایی نشود یا خبرهای اخیر در مورد
ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی  ۶۰۰دالر در سال آینده تأیید نشد.

سازنده جاسوسافزار «پگاسوس» به فروش میرود

شرکت NSO Groupکه سازنده جاسوس افزار پگاسوس مورد استفاده برای
جاسوسی از روزنامهنگاران و کنشگران است ،با شرکت سرمایهگذاری امریکایی
«اینتگریتی پارتنرز» برای فروش داراییهای خود سرگرم مذاکره است.
بــه گزارش ایســنا ،شــرکت  NSO Groupدر پی جنجالهای اخیــر و پس از
این که به لیســت ســیاه صادرات وزارت بازرگانی امریکا اضافه شــد ،با کاهش
درآمدهایش و خطر ورشکستگی بهدلیل ناتوانی در بازپرداخت استقراضی که
در ســال  ۲۰۱۹برای تأمین مالی انجام داده بود ،روبهرو شده است .این شرکت
ســال گذشــته مشــاورانی را برای کمک به پیگیــری توافق اســتقراض جدید یا
فروش استخدام کرد .روزنامه «هاآرتس» رژیم صهیونیستی نخستین رسانهای
بود که روز سهشنبه مذاکرات فروش با شرکت اینتگریتی را گزارش کرد.
بلومبــرگ بــه نقــل از یکــی از منابــع آگاه نوشــت :مذاکــرات با خریــداران
احتمالی ادامه دارد و شــرایط مورد توافق هنوز نهایی نشــده است .این شرکت
به پیشنهادهایی متمرکز شده است که دانش ساخت محصول جاسوس افزار
پگاسوس را به خدمات امنیت سایبری دفاعی قوی تغییر میدهند.یافتههای
تحقیقات یک کنسرســیوم متشــکل از  ۱۷سازمان رســانهای که ماه ژوئیه سال
گذشــته منتشــر شــد ،نشــان داد جاســوس افزار پگاسوس که ســاخت شرکت
اســرائیلی  NSOاســت ،در هک تلفنهای هوشمند متعلق به روزنامهنگاران،
فعاالن و مدیران تجاری سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.پگاسوس
به دولتها و ســازمانهای دولتی فروخته شــده و قادر بود از طریق یک لینک
به تلفنهای همراه رخنه کند و پنهانی به ثبت ایمیلها ،تماسها و پیامهای
متنــی بپردازد .در بعضی موارد این جاســوس افزار بــدون این که قربانی روی
لینکــی کلیک کنــد ،خــود را فعال میکــرد؛ گــروه  NSOاین ادعاهــا را تکذیب
کرد .محققان گوگل در دســامبر اعالم کردند پیشــرفتگی بدافزار گروه  NSOبا
هکرهای دولتی نخبه برابری میکرده است.براساس خبری که از سوی رویترز
منتشر شد ،آشر لِوی ،رئیس هیأت مدیره شرکت  NSO Groupاز سمت خود
کنارهگیــری کــرده اســت اما مرتبــط بودن خروج خود با شــکایتها یا پوشــش
رسانهای از خشم بینالمللی نسبت به نرم افزار هک پگاسوس را تکذیب کرد.
وی به رویترز گفت :این شرکت را در پایان سال  ۲۰۲۱مطابق با برنامههایی که
پیش از مشکالت اخیر این شرکت طرحریزی شده بودند ،ترک کرده است.

