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پیش از اختراع خودرو، تصادف و آمار مرگ ومیرهای 
مربوط به آن، برای هیچ کس قابل تصــور نبود، اما 
امروز، آنگونه که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده، 
ساالنه در کل دنیا حدود یک میلیون و350هزار نفر 
بر اثر تصادف خودروها کشته و حدود 50میلیون نفر 
به شدت مجروح می شــوند. حاال شرکت های بزرگ 
خودروسازی تصمیم گرفته اند که این آمار را به زمان 
پیش از اختــراع خودرو نزدیک کننــد. اما چگونه؟ 
با توســعه تکنولوژی های جدیــد ازجمله اینترنت 
اشــیا، تکنولوژی 5G و همچنین هوش مصنوعی 
خودروسازان بزرگ دنیا تالش کرده اند از آنها در تولید 
خودروهای خودران و البته ایمنی بیشتر رانندگان، 
سرنشینان و عابران پیاده اســتفاده کنند. با توسعه 
هوش مصنوعی که مبتنی بر »یادگیری ماشــین« 
است، احتماال خودروهای خودرانی روانه بازار خواهند 
شد که ویژگی اصلی آنها »غیرقابل تصادف بودن« 
اســت، اما نکته اصلی در مورد هوش مصنوعی این 
است که توسعه این تکنولوژی به شدت به داده های 
متنوع و فراوان وابســته اســت؛ بنابراین به عنوان 
مثال، در خودروها هر لحظــه می تواند با روش های 
مختلف ازجملــه ضبط موقعیت هــای گوناگون به 
وسیله دوربین های پیشرفته، توســعه پیدا کند. با 
این حال، برخی با نگاه بدبینانه به استفاده از هوش 
مصنوعی در ایمن سازی خودروها نگاه می کنند. آنها 
معتقدند که هیچ وقت هوش مصنوعی نمی تواند به 
اندازه یک انسان در جاده ها موقعیت های پرخطر را 
تشخیص دهد و همچنین تهدید حریم خصوصی را 
هم از چالش های به کارگیری این تکنولوژی می دانند.

هوش مصنوعی در خدمت ایمنی
اکنون از هــوش مصنوعی بــرای افزایش ایمنی در 
رانندگی استفاده می شود. اپلیکیشن های موبایلی 
که بر رفتار رانندگان در پشت فرمان نظارت می کنند، 
نمونه ای از خدمات هوش مصنوعی هســتند که به 
رانندگانی که به شــکلی ایمــن رانندگی می کنند، 

امتیاز می دهند. همچنین خودروهایی که به اینترنت 
متصل هســتند با یکدیگر و با زیرساخت های جاده 

ارتباط برقرار می کنند.
با این حال، باید منتظر ماند تا ببینیم چه چیزی در 
آینده رقم خواهد خورد؟ آیا هوش مصنوعی می تواند 
کاری را انجام دهد که انسان از عهده آن برنمی آید؟ آیا 
این فناوری پیش از تولید انبوه خودروهای خودران 

توسعه خواهد یافت؟

اغراق درباره هوش مصنوعی
برخی بر این گمان هستند که نقش هوش مصنوعی 
در خودروهای خودران بیش از حــد جدی گرفته 
شــده اســت؛ ازجمله دیوید وارد، رئیــس »برنامه 
ارزیابی جهانی خودروهای جدید« که یک سازمان 
غیرانتفاعی مستقر در لندن است، می گوید: »از نظر 
من، بیش از اندازه درباره هوش مصنوعی، ایمنی جاده 
و وســایل نقلیه خودران هیاهو و اغراق می شود.« او 
معتقد است که باید روی موضوعات زودبازده تمرکز 

کرد و نه وعده های دور از ذهن.
افرادی مانند وارد به فناوری های سودمند و کم هزینه 
که اکنون در دسترس اســت، توجه می کنند. مثال 
 I.S.A بارز این فناوری ها دستیار هوشمند سرعت یا
اســت که از هوش مصنوعی برای مدیریت سرعت 
خودرو از طریق دوربین های داخل خودرو و نقشــه 
استفاده می کند. این فناوری اگرچه هنوز در آمریکا 
مورد استفاده قرار نگرفته، اما از ماه جوالی )حدودا 
3ماه دیگر( در همه خودروهای جدید اتحادیه اروپا 

اجباری خواهد شد.

چشم هوشمند در خودروها
آکیوسنسوس ازجمله شرکت هایی است که از هوش 
مصنوعی برای بررسی ایمنی جاده ها استفاده می کند. 
دوربین های آکیوسنسوس از ســوی این شرکت با 
عنوان »چشم های هوشمند« نامگذاری شده اند. این 
دوربین ها با اســتفاده از یادگیری ماشینی و توانایی 
تصویربرداری با وضوح باال برای شناسایی رفتارهای 
خطرناک رانندگی که تشــخیص آنها اغلب دشوار 

است، به کار می روند.
مارک اتزباخ، معاون فروش این شرکت در آمریکای 

شمالی با اشاره به اینکه ما به فناوری دست یافته ایم 
که می تواند جان انســان ها را نجات دهد، می گوید: 
»این فناوری که در نوبت ثبت اختراع است، برخالف 
چشم انسان تحت تأثیر شرایط آب و هوایی یا سرعت 
باال قرار نمی گیرد و می تواند رفتار داخل وسیله نقلیه 
را مشــاهده و ثبت کند. این دوربین ها را همچنین 
می توان برای زیرســاخت های کنار جاده ای مانند 
پل های روگذر، عالئم پیام رسان یا سازه های متحرک 
نصب کرد و ســپس تصاویر ضبط شده، برای هوش 
مصنوعی که بــا پارامترهای خاصــی آموزش داده 

می شود، بهینه می شوند.«
ایــن شــرکت عنــوان کــرده کــه الگوریتم های 
آکیوسنســوس می تواننــد با دقــت باالیی تعیین 
کنند که آیا یک راننده رفتار مخاطره آمیز داشته یا 
خیر. اتزباخ می گوید: »مــا می توانیم حواس پرتی، 
محدودیت سرنشینان و ســرعت خودرو را ارزیابی 
کنیم. همچنین می توانیم به طور همزمان 3رفتار را 
زیرنظر بگیریم. بیش از 90درصد از این رفتارها زیر 

داشبورد اتفاق می افتد.«
این فناوری به مجریان قانون این توانایی را می دهد 
تا به وضوح ببینند که آیا راننــده چیزی )مثل یک 
موبایل( را در کنار فرمان در دست گرفته و آیا راننده 

به پایین نگاه می کند تا به کسی پیام ارسال کند؟
فناوری آکیوسنســوس همچنیــن می تواند برای 
شناســایی »نقاط حســاس« مورد اســتفاده قرار 
بگیرد و همچنین به مســئوالن در جاهایی که نیاز 
به اجبار بیشــتر در رعایت قوانین، ایجاد تغییرات 
در زیرســاخت ها یا تصویب قوانین جدید اســت، 

کمک  کند.

نیاز به جمع آوری داده ها
همچنین فناوری دیگری شــبیه فناوری شــرکت 
آکیوسنسوس در اروپا مورد توجه قرار گرفته است. 
الکساندر ســانتاکرئو، دبیر کل سازمان حمل ونقل 
شهری اروپا در پاریس می گوید که جمع آوری داده ها 
در مقیاس بزرگ، پتانســیل باالیی برای جلوگیری 
از تصادف در جاده ها دارد. هوش مصنوعی تشــنه 
اطالعات اســت، اما اکنون اطالعات بسیار کمی در 

اختیار مسئوالن راهداری قرار دارد.

اخیرا طی یک آزمایش در بارسلون اسپانیا، از فناوری 
دیداری کامپیوتری در اتوبوس های شــهری برای 
نقشه برداری از مکان هایی که در طول مسیر، امکان 
برخورد با وسایل نقلیه، عابران پیاده و چیزهای دیگر 
وجود دارد، استفاده شده تا مشخص شود که خطر 

تصادف در کجا بیشتر است.
 سانتاکرئو که گزارشی در مورد هوش مصنوعی نوشته 
اســت، می گوید: »وقتی این نوع داده ها را طی یک 
سال کامل از طریق هزاران اتوبوس و هزاران خیابان 
جمع آوری می کنید، به نتایج قابل توجهی می رسید.«

فنــاوری دیــداری کامپیوتــری در این مــورد، از 
دوربین های اتوبوس که نقشه راه ها، موقعیت عابران 
پیاده و وسایل نقلیه و سرعت را ضبط می کنند، بهره 
می برد. سانتاکرئو تأکید می کند که برای حفظ حریم 
خصوصی، داده های ویدئویی اغلب پس از پردازش 

از بین می روند.
این گزارش حاکی اســت در مناطقی که داده های 
دقیق و مرتبط وجود دارد، هوش مصنوعی می تواند 
مکان های خطرناک را پیش از وقوع تصادف به شکلی 

مؤثر شناسایی کند.
ســانتاکرئو می گوید که موضوع مهم این است که 
دولت ها داده ها را به طور گسترده به اشتراک بگذارند 
و فضایی برای بازارهای داده ایجاد کنند؛ چراکه ایجاد 
این فضاها بهترین راه برای تهیه داده های باکیفیت 

هستند.

مرگ ومیر صفر
دبیرکل سازمان حمل ونقل شهری اروپا در پاریس 
با اشــاره به اینکه خوش بین اســت که درنهایت با 
جمع آوری این داده ها بتوان راهــی برای کاربردی 
کردن آنها پیدا کرد، معتقد اســت که به این ترتیب 

می توان به هدف Vision Zero نزدیک تر شد.
هدف Vision Zero که برای نخستین بار در دهه90 
میالدی در سوئد معرفی شد و اکنون در بسیاری از 
نقاط جهان پذیرفته شده اســت، به معنای به صفر 
رساندن مرگ ومیرها و صدمات جدی در جاده ها با 
ایجاد »الیه های حفاظتی متعدد« اســت؛ به طوری 
که اگر یکی از آنها نتوانست موفق عمل کند، الیه های 

دیگر بتوانند یک شبکه ایمنی ایجاد کنند.

خودروهای غیرقابل تصادف آینده
محققان حوزه هوش مصنوعی تالش می کنند تا با استفاده از این فناوری، آمار مرگ ومیرها و تصادفات خودرویی را به صفر نزدیک کنند

اولین تصاویر ارسالی از طرف ماهواره نور2نشان می دهد که این تصاویر از دقت تصویربرداری و دقت تفکیک باالیی برخوردار هستند
انتشار عکس های ماهواره ایرانی از پایگاه نظامی آمریکا 

با عکس هایی که وزیــر ارتباطات و فناوری منتشــر 
کرده، اکنون نخستین سوغات ماهواره نور 2به زمین 
رسیده است. ماهواره نور2در 17اسفند سال گذشته با 
موفقیت در مدار لئو قرار گرفت تا به این ترتیب آنچه به عنوان »تثبیت 
در مدار لئو« نامیده می شود، به وسیله دانشمندان فضایی کشور محقق 
شــود. اما مهم ترین ویژگی این عکس ها، وضوح باالی آنهاست که در 
مقایسه با عکس های پیشین، نشان از دستاوردی قابل توجه دارد. پس 
از آنکه رئیس جمهور در سال گذشــته پس از 11سال نخستین جلسه 
سازمان فضایی کشور را تشکیل داد، یکی از دستورات مهم، تثبیت در 
مدار لئو بود. به همین خاطر مدتی پس از آن جلســه، سپاه پاسداران با 
همکاری دانشمندان ایرانی توانست ماهواره نور 2را با موفقیت در مدار 
قرار دهد. لحظاتی پس از پرتاب این ماهواره، نخستین سیگنال های آن 
توسط ایستگاه های زمینی با موفقیت دریافت شــد. نور2، ماهواره ای 
سنجشی- شناسایی است که هر 90دقیقه به دور زمین می گردد و در 
هر شبانه روز 1۶بار از فراز سپهر ایران زمین عبور می کند. ماموریت این 
ماهواره که حداقل 3 سال ادامه خواهد داشت، با سرعت 7.۶کیلومتر بر 
ثانیه به پرواز درآمد و ۴۸0ثانیه پس از پرتاب، در مدار 500کیلومتری 
قرار گرفت. همچنین پرتابگر این ماهواره با نام »قاصد« یک ماهواره بر 
3مرحله ای ساخت ایران با پیشران کامپوزیتی الیاف کربن است. این نوع 
پیشران موجب کاهش قابل توجه وزن حامل نسبت به حامل های فلزی 
شده است. این پرتابگر در مرحله اول خود از سوخت مایع و در 2مرحله 

دیگر از سوخت جامد بهره می برد.

اولین تصاویر دریافتی
اولین تصاویر ماهواره نور2چندین نقطه را ثبت کرده اســت که شاید 
مهم ترین آن، ثبت تصاویر یــک پایگاه نظامــی آمریکایی در منطقه 

خلیج فارس، برای نخستین بار به وسیله یک ماهواره ایرانی است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به مشاهده 
تصاویر ماهواره نور2گفت: »نخستین بار است که یک ماهواره بومی ایرانی 

تصاویر کاربردی رنگی با وضوح و دقت تفکیک زیاد ارسال می کند.«

او در پست اینستاگرامی خود نوشت: »چه کسی باور می کرد که روزی 
یک ماهواره ایرانی در مدار 500کیلومتری زمین قادر باشد از همه جای 
کره زمین تصویربرداری رنگی کرده و این تصاویر را به ایســتگاه های 
زمینی که آنها هم به دســت جوانان ایرانی ساخته شــده اند، مخابره 
کند؟ چه کسی باور می کرد که ایران به جمع باشگاه کشورهای صاحب 
فناوری ماهواره ای بپیوندد؟« زارع پور با اشــاره به اینکه از دیدن این 
دستاورد بزرگ احســاس غرور و بالندگی کرده، ادامه داد: »به جوانان 
ایرانی که از میان دشــمنی ها، تحریم ها و تنگناها پیش رفته اند و در 
بیکران آسمان و فضا رقیب کشورهای صاحب نام در این حوزه شده اند 

درود فرستادم.«
به گفته او »حاال هم فناوری ساخت ماهواره، هم ارسال و استقرار ماهواره 

و هم راه اندازی و کاربردی کردن ماهواره در دستان دانشمندان ایرانی 
اســت؛ صدها نخبه و نابغه ای که تعهد و تخصص را با هم آمیخته اند و 
سال هاست برای توسعه دانش فضایی در گمنامی کار کرده اند تا بدین جا 

رسیده ایم. شیر مادر و نان پدر حالل تان باد که ُگل کاشتید.«

دستاورد مهم صنعت فضایی
همچنین محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات و فناوری 
اطالعات این دستاورد مهم را به تالشگران عرصه فضایی ایران تبریک 
گفته اســت. آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشته است: »وزیر 
محترم ارتباطات، جناب آقای دکتر زارع پور، با انتشار این تصویر، خبر 
از دریافت نخستین تصاویر ماهواره  تصویربرداری نور2 سپاه پاسداران، 
از ارتفاع 500کیلومتری سطح زمین داده اند که دستاورد مهمی برای 
صنعت فضایی ایران اســت. این دســتاورد را به همه تالشگران عرصه 
فضایی ایران و به ویژه عزیزان نیروی هوافضای سپاه پاسداران، تبریک 

عرض می کنم.«

دقت تصاویر
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که ماهواره نور2در مقایسه 
با نور1در حوزه دقت تصویربرداری و دقت تفکیک عکس بســیار بهتر 
عمل کرده است. درحالی که در ابتدا برخی منابع به اشتباه و با استناد به 
تصاویر منتشر شده، دقت تصاویر را 30متر عنوان کرده بودند، اما حاال 
تصاویری با کیفیت بیشتر از این ماهواره منتشر شده که نشان می دهد 
کیفیت تصاویر ماهواره به مراتب بیشتر از این عدد است. این در حالی 
است که در حوزه سنسورهای سیگنالی از سنسورهای پیشرفته تری در 
این ماهواره استفاده شده اســت. همچنین رئیس مرکز روابط عمومی 
وزارت ارتباطات هم با انتشار یک توییت، از تصویربرداری این ماهواره از 
پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منامه، پایتخت بحرین خبر 
داد. یکی از ویژگی های ماهواره هایی که در مدار 500کیلومتری مستقر 
می شوند این است که برای ماموریت های تصویربرداری و ارتباطی مورد 

استفاده قرار می گیرند.

فضا

قصه آیپاد به سر رسید
شرکت اپل سرانجام پس از 21سال به تولید دستگاه آیپاد 
پایان داد. این دستگاه در زمان ورودش به بازار، انقالبی در 
میان دستگاه های پخش کننده موسیقی به حساب می آمد و 

از سوی مردم بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
به گزارش بی بی سی، وقتی نخســتین آیپاد در سال2001 
معرفی شد می توانست هزار ترک موسیقی را در خود جای 
بدهد. اما امــروزه بیش از 90میلیون آهنگ در ســرویس 
 iPod Touch استریم اپل وجود دارد. آیپاد تاچ با نام تجاری
توسط همان تیمی طراحی شــده بود که بعدا گوشی های 
آیفون را تولیــد کردند که خیلــی زود آیپاد را زیر ســایه 
خود قرار داد. آخرین به روزرســانی آیپاد در سال2019 از 
سوی شرکت اپل انجام شــده بود. در طول سال های تولید 
این دستگاه پخش کننده موسیقی، مدل های مختلفی که 
شامل نانو و شافل می شــود به بازار آمد اما آیپاد تاچ که در 
سال2007 معرفی شــد آخرین مدلی است که دیگر تولید 
آن متوقف شده است. اولین مدل آیپاد از سوی استیو جابز، 
بنیانگذار شرکت اپل در ســال2001 رونمایی شد. جابز در 
طول معرفی یک ساعته این دستگاه پخش موسیقی، گفت: 
موسیقی بخشی از زندگی هر فرد اســت و تا همیشه باقی 
می ماند. پس از این معرفی بزرگ ترین شــعار تبلیغاتی آن 

شب این شد: هزار آهنگ در جیب شما.

اما آن زمان کارشناســان فناوری معتقــد بودند که روزی 
آیفون جای آیپــاد را می گیرد. بن وود، تحلیل گر ارشــد در 
شرکت مشاوره فناوری CCS Insight گفت: وقتی شرکت 
اپل، آیفون را ساخت، می دانست که این کار به معنای پایان 
Crea�  بازار دستگاه های آیپاد اســت. کارولینا میالنسی از

tive Strategies گفت که کاهــش فروش آیپاد با افزایش 
فروش آیفون مرتبط اســت. او گفت: کنار رفتن آیپاد از بازار 
جهانی احتماال بهتریــن نمونه از عدم نگرانــی اپل در مورد 
ارتقا و یا معرفی ســایر محصوالت خود است.آیپاد نخستین 
پخش کننــده MP3 در بازار نبود، درســت مانند آیفون که 
نخستین گوشی هوشمند نبود، اما این طراحی منحصر به فرد 
اپل بود که ثابت کرد موسیقی دیجیتال برای شروع، نیاز به 
وسوسه کردن مردم برای جدایی از پخش کننده هایی مانند 

سی دی و کاست دارد.

 ماسک، ترامپ را 
به توییتر باز می گرداند

ایالن ماسک می گوید درصورتی که پیشنهادش برای خرید 
توییتر موفقیت آمیز باشــد، ممنوعیت دونالد ترامپ برای 

استفاده از این پلتفرم را لغو می کند.

به گزارش بی بی سی،  ثروتمندترین فرد جهان ماه گذشته با 
هیأت مدیره توییتر بر سر پیشنهاد خرید ۴۴میلیارد دالری 
به توافق رسید. اما می گوید که هنوز این معامله نهایی نشده 
اســت و در ایده آل ترین حالت دو یا ســه ماه آینده حاصل 

خواهد شد.
ماسک در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: تصمیم توییتر 
برای ممنوعیت رئیس جمهور ســابق آمریکا از نظر اخالقی 
اشتباه و حتی احمقانه بود. در ژانویه 2021، حساب کاربری 
ترامپ در توییتر به دلیل خطر ایجاد خشــونت، به طور دائم 
تعلیق شد. اما مالک تسال می گوید: من این ممنوعیت دائمی 
را برطرف خواهم کرد اما هنوز مالک توییتر نیستم؛ بنابراین 
فعال این اتفاق رخ نمی دهد. به گفته او این ممنوعیت باعث 
نشده است که ترامپ ساکت شود بلکه موجب شده است تا 
او سایت اجتماعی خودش را راه بیندازد و در آنجا با صدای 

بلندتری طرفداران حزب راست را به سمت خود بکشاند.
ماسک می گوید با جک دوروســی، بنیانگذار توییتر درباره 
بیرون کردن کاربرانی که توییت های تهاجمی و خشونت آمیز 
می زنند، صحبت کرده است. او گفت: من و او بر این عقیده 
هستیم که تحریم های دائمی باید بســیار نادر باشد و برای 
حساب هایی که روبات ها یا حساب های کالهبرداری هستند 
محفوظ است. به گفته ماسک اگر توییت یک نفر غیرقانونی 
یا مخرب برای مردم جهان باشــد، باید به طور موقت تعلیق 
یا پست او نامرئی شود. ماسک معتقد اســت توییتر باید با 
به اشــتراک گذاشــتن الگوریتم خود و درخواست از مردم 
برای ارائه پیشــنهاداتی در مورد بهبود آن، اعتماد بیشتری 
ایجاد کند. کاترین فلیک، متخصص مسئولیت اجتماعی در 
دانشگاه دی مونتفروت اما با ماسک مخالف است. او می گوید 
تیمش شــواهد قدرتمندی دارند که نشان می دهد ماسک 
کامال درباره تأثیر حذف ترامپ از توییتر اشتباه می کند. حذف 
ترامپ از توییتر درواقع سطح قطبی شدن را کاهش داد. او از 
پلتفرمی کنار گذاشته شد که در آن در حال نفرت پراکنی و 

ایجاد تبعیض بین افراد بود.
ماسک همچنین درباره نگرانی ها مبنی بر اینکه مالکیتش 
در توییتر می تواند حواس او را از سمت مدیر اجرایی خود در 
تســال منحرف کند، گفت: تا زمانی که بتوانم مفید باشم در 

این شرکت خودروسازی باقی خواهم ماند.

اینترنت

سخت افزار

سالمندی سالم تر با استفاده 
از فناوری های دیجیتال

اتحادیــه جهانــی مخابــرات )ITU( عبــارت 
»فناوری های دیجیتال در خدمت ســالمندان« 
را به عنوان شعار سال2022 اعالم کرد. هر سال، 
27اردیبهشت ماه برابر با 17ماه می، به عنوان روز 
جهانی ارتباطات گرامی داشته می شود و اتحادیه 
جهانی مخابرات با هدف افزایش آگاهی و دانش 
جوامع با هدف کاهش شــکاف دیجیتال، شعار 
سال خود را در این روز اعالم می کند. به گزارش 
روابط عمومی پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، با توجه به روند رو به افزایش سالمندی 
جهانی در سال های اخیر و نیاز مبرم به بهره مندی 
این قشــر از فناوری های دیجیتال، شــعار روز 
جهانی ارتباطات امســال با عنوان »فناوری های 
دیجیتال در خدمت ســالمندان« انتخاب شده 
اســت. هدف از انتخاب این شعار، آگاهی بخشی 
و بهره مندی از خدمــات ارتباطــات و فناوری 
اطالعات)ICT( در حمایت از ســالمندان برای 
سالم ماندن از لحاظ فیزیکی، عاطفی و مالی است. 
همچنین دستیابی به سالمندی سالم تر و پایداری 
سیســتم های اقتصادی و بهداشتی حیاتی برای 
سالمندان، حمایت از ساخت شهرهای هوشمند، 
مبارزه با تبعیض های مبتنی بر سن در محل کار 
و تضمین مالی افراد مسن از دیگر اهداف انتخاب 

این شعار عنوان شده است.

دانش بنیان

فناوری

ارتباطات

 فعالیت۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان
در کشور

اکنون ۶700شــرکت دانش بنیان در 
کشــور فعالیت دارند که از این تعداد 
1500شــرکت در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و 1200شــرکت در حوزه 
سخت افزار الکترونیک و مخابرات فعال 
هستند. »محمد خوانساری« رئیس سازمان فناوری اطالعات 
با اعالم این خبر به شتاب بخشــی برای توسعه شرکت های 
دانش بنیان، اشتغال و تولید در سال جدید اشاره کرد و ادامه 
داد: به طور کل یک سوم از کل شــرکت های دانش بنیان از 

فناوری اطالعات برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه قاعدتا این شرکت ها در رشد 
خود چرخه ای را دنبال می کنند، گفت: برای سرعت گرفتن 
این چرخه مواردی مانند احراز هویت، کدپســتی، آدرس، 
اعتبارات بانکــی، تبدیل هایی برای شــبای بانکی و احراز 
مالکیت، ازجمله زیرساخت های مهمی است که باید برای این 
شرکت ها مهیا شود تا آنها بتوانند برای تولید محصول نوآورانه 
خود از آن استفاده کنند. خوانساری شرکت های دانش بنیان 
را شــرکت هایی می داند که روی محصوالتی با فناوری های 
باال کار می کنند و محصوالت شان دارای خصوصیات خاصی 
است. رئیس سازمان فناوری اطالعات با اشاره به اینکه این 
شــرکت ها معموال حجم باالیی از نیروی انسانی خبره را در 
اختیار دارند گفت: هزینه هایــی که دانش بنیان ها در حوزه 
تولید و آزمایشگاه های مخصوص صرف می کنند بسیار زیاد 
است. خوانســاری همچنین تصریح کرد که حجم زیادی از 
مسائل مرتبط با تسهیل امور شــرکت های دانش بنیان در 
کشور، از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری انجام می شود 
و بخشــی دیگر از تکالیف برعهده وزارت ارتباطات و به طور 

خاص سازمان فناوری اطالعات است.

 تحریم جدید اکوسیستم 
فناوری ایران 

آمریکا تحریم جدیدی را از سوی شرکت های فناوری برای 
کاربران ایرانی اجرا کرده است. بعد از پلتفرم های مختلفی 
که دسترســی کاربران با آی پی ایرانی را بسته بودند حاال 
جی تی متریکــس )GTmetrix( کــه ابزارهای ســنجش 
سرعت سایت های اینترنتی را ارائه می کند هم به این جمع 

پیوسته است.

 براساس متنی که در سایت GTmetrix به مراجعه کنندگان 
با آی پی ایران نمایش داده می شود کاربران ایرانی از 19ماه 
می  )29اردیبهشت( به علت تحریم ها، دیگر امکان دسترسی 
به این وب سایت و استفاده از ابزارهای آن را نخواهند داشت.
به گزارش همشهری، به نظر می رسد فشارهای دولت آمریکا 
در این زمینه باعث شــده تــا جی تی متریکس هم به جمع 

تحریم کنندگان ایرانی بپیوندد.
جی تی متریکس نخستین و احتماال آخرین پلتفرمی نیست 
که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. پیش از این پلتفرم 
OpenSea، دیســکورد، بیت دیفندر و Avira، ایران را در 

لیست تحریمی های خود قرار داده بودند.

عمادالدین قاسمی پناهگزارش
روزنامه نگار


